
 

 
 

Vacature Buurtsportcoach  
 

 

 

 

Wij zijn iedere dag bezig met aanzetten tot bewegen. Ook voor kinderen is bewegen vanaf een jonge 

leeftijd van belang. Met het uitvoeringsprogramma ‘Buiten spelen = buiten bewegen’ komen de 

kinderen achter de tablets vandaan en gaan buiten spelen. Onder begeleiding van jou leren de kinderen 

buitenspelen, hebben ze plezier en zijn ze op een laagdrempelige manier gezond bezig. Ter uitbreiding 

van onze organisatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega. 

 

Redenen waarom dit (n)iets voor jou is 

Je bent flexibel ingesteld  Je hebt het liefst een 9 tot 5 baan  

Je bent creatief in het organiseren van 
     spelactiviteiten   

 Je komt niet met nieuwe ideeën en werkt 
         het liefst met traditionele buitenspellen    

 Je bent extravert en ondernemend  Je kijkt graag de kat uit de boom   

 Je kunt goed zelfstandig aan de slag   Je werkt het liefst altijd in teamverband 

 Je volgt trends en gebruikt graag social media   

 Je bent in het bezit van een MBO diploma  
      Sport en Bewegen 

 TikTok, wat is dat?  

 Je woont niet in een straal van 30 km  
         rondom Oss of hebt niet het juiste diploma   
 

Hoe ziet een werkweek eruit?  

- Je organiseert dagelijks buitenspeelaanbod voor kinderen van 4-12 jaar. Je betrekt de kinderen 

bij de organisatie en uitvoering van het aanbod. Natuurlijk ben je op de hoogte van de trends 

van het moment en vertaal je deze naar buitenspelen.  

- Je houdt je bezig met het opzetten, plannen en promoten van het buitenspeelaanbod in de wijk.  

- Je bent online (o.a. via Instagram en TikTok) zichtbaar voor de doelgroep met leuke, grappige 

en inspirerende content met betrekking tot buitenspelen.   

- Je bent actief en zichtbaar in de wijk tussen 14:30 – 18:00 uur.   

 

Bij het SEC…  

Ben je werkzaam in een jonge, dynamische organisatie, waar momenteel 38 personen werkzaam zijn, 

in ‘het centrum van de sport in Oss’. We werken in een hecht en enthousiast team, waar passie voor 

sport DE verbindende factor is. Je start met een dienstverband voor bepaalde tijd, waarbij het aantal 

werkuren per week, werkdagen- en tijden in overleg zijn.  

 

Brieven en CV’s of leuke videoboodschappen kunnen worden gestuurd naar administratie@sport-

expertise-centrum.nl t.a.v. Elle van Driel. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

Sport is leuk, werkt ontspannend, is goed voor de 
ontwikkeling en bovendien gezond. Wij dagen iedereen 

van 0-100 jaar uit tot een goed en gezond leven.  
Een gezond en vitaal Oss. Dat is onze ambitie. 

 


