Vacature:

Combinatiefunctionaris

Sport is leuk, werkt ontspannend, is goed voor de ontwikkeling en bovendien gezond. Sport en bewegen zorgt
voor sociale binding, actief burgerschap, leefbaarheid en integratie in wijken en heeft een prominente rol voor
alle individuen van 0 tot 100 jaar. Een gezond en vitaal Oss. Dat is de ambitie van het Sport Expertise Centrum
(SEC).
Een open sollicitatie naar de functie van Combinatiefunctionaris is altijd welkom.
Waar ga je werken?
Het SEC is een jonge, dynamische organisatie waar momenteel 37 personen werkzaam zijn in ‘het centrum van
de sport in Oss’.
Wat ga je doen?
Je gaat jezelf richten op:
• het uitvoeren van binnenschoolse gymlessen binnen het basisonderwijs
• het opzetten, plannen, promoten en uitvoeren van naschoolse sportactiviteiten
• het opzetten, plannen, promoten en uitvoeren van buurtsportsportactiviteiten en
vakantiesporttoernooien
• het verzorgen van trainingen en projecten voor specifieke verenigingen
• breder kijken dan je uitvoerende werkzaamheden en verbindingen leggen tussen sport,
onderwijs, verenigingen en de buurt/wijk
Jij bent:
•
•
•
•
•
•

een veelzijdige en communicatief sterke teamplayer met een passie voor sport
in het bezit van een hbo diploma ALO of PABO in combinatie met gymopleiding (is een vereiste)
iemand met geen 9 tot 5 mentaliteit, bereid om in de avonden te werken
een enthousiaste netwerker pur sang met een natuurlijk overwicht
een praktisch, planmatig en resultaatgericht persoon
woonachting binnen een straal van 30 km van Oss

Wat bieden we daarvoor?
Je komt te werken in een jong en hecht team, waar passie voor sport DE verbindende factor is. Je start met een
dienstverband voor bepaalde tijd.
Het salaris bedraagt bij aanvang max. €2.481 bruto per maand bij een voltijds dienstverband.
Waar kun je solliciteren?
Sollicitatiebrieven met cv kunnen worden gestuurd naar elle@sport-expertise-centrum.nl. Informatie over de
functie is op te vragen via telefoonnummer [0412] 63 10 39. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs
gesteld.

