WIJ ZOEKEN EEN

COMBINATIEFUNCTIONARIS
VERENIGINGEN & ONDERWIJS
voor 24 tot 32 uur per week
Jij bent ondernemend, daadkrachtig en neemt initiatief als uitvoerend regisseur. Jij kan
zowel zelfstandig als in teamverband werken. Jij weet om te gaan met het beleid van onze
klant en zet jezelf in voor de kernkracht van onze organisatie: vertrouwen, plezier en
betrokkenheid.
Doel van de functie
Jij helpt verenigingen en sport- en beweegaanbieders toekomstbestendig te blijven. Met als
doel o.a. de financiële- en organisatorische basis op orde te krijgen zodat de verenigingen
en aanbieders zich kunnen richten op het creëren van passend aanbod. Jij werkt aan het
stimuleren en verbeteren van de beweegvaardigheid van kinderen.
Werkzaamheden
Jouw takenpakket voor het onderdeel v erenigingen bestaat onder andere uit de volgende
taken:
●

Bevorderen van de maatschappelijke rol van verenigingen op de gebieden sport,
onderwijs en gezondheid;

●

Het vraaggericht ondersteunen van verenigingen bij uiteenlopende vraagstukken;
Denk hierbij aan onderwerpen als duurzaamheid, open club projecten, subsidies,
innovatieprojecten et cetera;

●

Organiseren van (online) deskundigheid bijeenkomsten voor verenigingen;

●

Opbouwen en onderhouden van een groot lokaal (verenigings)netwerk;

●

Zelfstandig actie kunnen ondernemen en beslissingen nemen om proactief
problemen te voorkomen;

●

Verbinding maken tussen onderwijs, sport, verenigingen in samenwerking met
collega combinatiefunctionarissen.
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Jouw takenpakket voor het onderdeel onderwijs bestaat onder andere uit de volgende
taken:
●

Zelfstandig geven van bewegingsonderwijs aan kinderen van de basisschool (van
kleuters tot groep 8);

●

Meewerken aan leertijd verlengende activiteiten gericht op de brede ontwikkeling van
kinderen (gericht op het bevordering van sport-, cultuurparticipatie en
talentontwikkeling);

●

Afnemen van beweegvaardigheidstesten waarmee de verbinding met
combinatiefuncties/buurtsportcoaches wordt gemaakt m.b.t. het naschoolse aanbod.

 Functie- eisen, competenties en ervaring
●

HBO werk- en/of denkniveau en in het bezit van een (bijna) afgeronde opleiding
Academie Lichamelijke Opvoeding;

●

Je bent proactief, daadkrachtig, zorgvuldig, creatief, vindingrijk, flexibel en
stressbestendig;

●

Goede communicatieve eigenschappen (zowel mondeling als schriftelijk);

●

Samenwerken zit in je bloed. Jij weet wat er speelt in je netwerk en weet de juiste
partijen bij elkaar te zoeken en met elkaar te verbinden. Je weet
samenwerkingsprocessen verder vorm te geven;

●

Jij weet hoe een vereniging werkt en weet de vereniging te helpen bij de meest
uiteenlopende onderwerpen;

●

Je hebt een goed organiserend vermogen;

●

Bereid om in de avonduren te werken.

Ons aanbod
Wij bieden een afwisselende functie binnen een dynamisch bedrijf met daarin aandacht voor
de kwaliteit en inbreng van het team. Flexibiliteit en zelf organiseren is bij ons de normaalste
zaak van de wereld. Salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring.
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Interesse?
Gebruik maken van deze kans en voldoe je aan onze criteria? Stuur dan je sollicitatie onder
vermelding van S
 ollicitatie CF Verenigingen & Onderwijs vóór 1
 9 oktober 2018 op naar
doortje@regiekr8.nl.
Neem voor vragen contact op met Doortje de Boer via doortje@regiekr8.nl of bel naar 06 14
11 67 22.
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