Bijlage 2
Concept vacaturetekst
In Gemert-Bakel wordt een impuls gegeven om een actieve, sportieve en gezonde leefstijl te
bereiken onder alle inwoners. De gemeente, Zicht en Fides Kinderopvang hebben een
samenwerking opgezet om te komen tot een versterking en uitbreiding van het sporten en
bewegen in en rondom de diverse kindcentra in Gemert-Bakel.
Per 1 september 2016 zijn we dan ook op zoek naar:

Sportconsulenten (M/V)
(2,0 fte)
Als sportconsulent realiseer je een veelzijdig en gedifferentieerd sport en beweeg aanbod in
en rondom de kindcentra, bij de sportverenigingen en in de buurt. Je begeleidt en
ondersteunt bij het bewegingsonderwijs, de kleutergym en het opzetten van een doorgaande
beweeglijn. Je realiseert sport en spel op het schoolplein (pauzesport), naschools sport- en
beweegaanbod en sportieve kinderopvang. Je verzorgt sportkennismakingslessen en je
structureert samenwerkingsverbanden met verenigingen en andere organisaties.
Taken
 Verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en kleutergym, mede door het
coachen van groepsleerkrachten, het geven van voorbeeldlessen en bijscholingen
 Ontwikkelen van een doorgaande beweeglijn
 Opzetten en (mede) uitvoeren van sportieve kinderopvang
 Opzetten en (mede) uitvoeren van een sport kennismakingsprogramma
 Opzetten en (mede) uitvoeren van een naschools sportprogramma
 Opzetten en (mede) uitvoeren van buurt- en vakantiesport activiteiten
 Uitvoeren van schoolpleinactiviteiten
 Opzetten en (mede) uitvoeren van projecten op het gebied van sport, bewegen en
gezondheid
 Stimuleren structurele samenwerking tussen onderwijs en sport
 Werven en coördineren van (maatschappelijke) stagiaires die beweegteams vormen ter
ondersteuning van de uitvoerende activiteiten
Profiel
Jij bent een bruggenbouwer die mensen en organisaties kan binden, je bent niet bang om te
pionieren en werkt praktisch en resultaatgericht maar wel met gevoel voor verhoudingen.
Je bent een proactieve, flexibele en communicatieve persoonlijkheid, die goed zelfstandig
kan werken, over de nodige creativiteit beschikt en de sport op een enthousiaste wijze
overbrengt.
Je hebt een afgeronde opleiding A.L.O. of CIOS; aantoonbare relevante werkervaring is een
pre. Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs en je kunt een VOG overleggen.
Functie-eisen
 HBO-opleiding; bij voorkeur ALO of MBO-opleiding; bij voorkeur CIOS
 Aantoonbare affiniteit met sport en bewegen
 Kennis en ervaring met bewegingsonderwijs
 Vaardigheden in het organiseren en uitvoeren van sportactiviteiten
 Vaardigheden in het bouwen en onderhouden van contacten en relaties met het accent op
communicatie
Ons aanbod
• Een afwisselende en verantwoordelijke baan;
• In eerste instantie betreft het een tijdelijke aanstelling voor 12 maanden;

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden

