Formulier onderhoud HR21

Werktitel

: coördinator MOOVE

Team

: Sportbedrijf

Opsomming van taken en resultaten:
Aansturing MOOVE
• Naast zijn coordinerende rol binnen het programma Brede Buurt heeft hij een
aansturende rol binnen het team;
• Hij draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse aansturing van het team
sportcoaches, de resultaten en rapporteert aan de teamleider van het Sportbedrijf;
• Is verantwoordelijk voor facilitaire zaken; zorgt ervoor dat randvoorwaarden aanwezig
zijn zodat personeel haar werk goed kan doen;
• Hij voert voortgangsoverleg met sportcoaches;
• De coördinator is verantwoordelijk voor werving en selectie van nieuw personeel in
samenspraak met de teamleider van het Sportbedrijf.
• Hij is verantwoordelijk voor kwaliteit; zorgt ervoor dat de kwaliteit van de programma’s
steeds getoetst en aangescherpt wordt om een hoge kwaliteit na te streven;
• Hij is mede verantwoordelijk voor public relations en communicatie; zorgt ervoor dat
MOOVE naar buiten toe zichtbaar is en draagt bij aan positieve uitstraling van MOOVE.
Brede Buurt
• Hij signaleert trends en ontwikkelingen in relatie tot sport, bewegen en sportstimulering
zodat tijdig op behoefte van (potentiële) doelgroepen kan worden ingespeeld;
• Hij is op de hoogte van en adviseert de gemeente over lokale en landelijke
ontwikkelingen op het gebied van breedtesport;
• Hij draagt verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van het programma
‘De brede buurt’. In dit verband is hij/zij verantwoordelijk voor de werkplannen en de
begrotingen voor deze projecten zoals die door de sportcoaches worden opgesteld en
uitgevoerd.
Evaluatie en verantwoording
• Hij is verantwoordelijk voor het maken en evalueren van plannen en legt hierover
verantwoording af in de gemeentelijke planning- en conctrolcyclus;
• Hij levert input t.b.v. inhoudelijke en financiële rapportage aan de projectleider Brede
Buurt;
• Hij draagt zorg voor het behalen van de projectdoelstellingen en de afstemming
tussen de gemeente en coaches;
• Hij draagt als budgetbeheerder verantwoordelijkheid voor de projectbegrotingen en
tekent nota’s en rekeningen voor akkoord (voor levering).
Samenwerking
• Hij stimuleert samenwerking en onderhoudt relaties met opdrachtgevers en partners.
• Hij ontwikkelt partnerships en zorgt voor het vinden van cofinanciering.
• Hij is aanspreekpunt voor alle afdelingen binnen de gemeente waar het gaat over de
mogelijke inzet van sportcoaches en de samenwerking met de Brede Buurt.
• Hij levert input om sport en bewegen te verbinden met de diverse beleidsterreinen,
zoals Sociaal Domein, Gezondheidsbeleid, Jong en Spelen.
Algemeen
• Hij houdt rekening met een politieke, financiële en/of maatschappelijke impact.

