Combinatiefunctionaris
Sport- en cultuurstimulering
32 uur per week
Wie ben jij?
Je bent een geboren inspirator, netwerker en verbinder die samen met het team met veel passie
invulling geeft aan het programma van Hoeksche Waard Actief. Samen met sport- en
cultuurverenigingen, onderwijs en maatschappelijke partners in het werkveld werk je aan de ambities
uit het werkplan.
Om dit te bereiken voer je de volgende w
 erkzaamheden uit:
●
●
●
●
●

●
●

Een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken in
de Hoeksche Waard.
Initiëren van gesprekken met sport- en cultuurverenigingen en scholen om hun behoefte te
peilen en hun onderlinge samenwerking te stimuleren.
Coördineren van activiteiten die een educatief en recreatief karakter hebben;
Actief meedenken over het verbeteren van de dienstverlening
Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen. Bijvoorbeeld tussen gemeentelijke
beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde en commerciële sport- en
cultuurorganisaties, organisaties in onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg en het
bedrijfsleven.
Verbinding leggen tussen verschillende sectoren: vraag en aanbod worden pro-actief
gesignaleerd en samengebracht.
Invulling geven aan bewegingsonderwijs en/of het bewegend leren.

Jouw profiel
●
●
●
●
●
●
●

Relevante hbo-opleiding (ALO) en minimaal 2 jaar werkervaring in soortgelijke functie;
Een actieve netwerker en verbinder die op positieve wijze partijen in beweging brengt;
Ondernemend, zelfstandig en verantwoordelijk in je werk en een prettige collega om mee
samen te werken;
Creatief in het zien van mogelijkheden en oplossingen voor maatschappelijke samenwerking.
Communicatief vaardig in de Nederlandse taal;
Flexibel in werktijden. Indien nodig ben je beschikbaar in de avonden en soms in het
weekend.
Woonachtig in of nabij de Hoeksche Waard.

Wij bieden
Een afwisselende maatschappelijke baan met veel zelfstandigheid en gezamenlijke
verantwoordelijkheid in een proactieve en bruisende organisatie. ‘Samen doen’ is ons motto en met
collega’s werken we hier elke dag met plezier aan. Veel ruimte voor eigen initiatief in een
werkomgeving met partners uit verschillende sectoren. Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring.
Een aanstelling van een jaar, met verlenging bij goed functioneren. Van nieuwe medewerkers vragen
wij altijd een verklaring omtrent gedrag.

Vragen?
Neem voor vragen contact op met Leanne Dirksen via l eanne@regiekr8.nl of bel naar 0622733994.
Solliciteren?
Reageren kan tot 2 juli 2020. Jouw sollicitatie & CV kun je sturen naar werken@regiekr8.nl t.a.v. L.
Dirksen o.v.v. Sollicitatie Combinatiefuncties Sport- en cultuurstimulering. Gesprekken worden gepland
in de week van 6 juli 2020.

