
 

 
 

Vacature Combinatiefunctionaris Sport en Beweging, 28 – 35 uur per week 
 

 

 

 

Wij zijn iedere dag bezig met aanzetten tot bewegen. Sport en bewegen zorgt voor sociale binding, 

actief burgerschap, leefbaarheid en integratie in de wijken.  Als combinatiefunctionaris heb je uiteraard 

affiniteit met sport en vind je het belangrijk én leuk om dit over te brengen op anderen.  Ter uitbreiding 

van onze organisatie zijn wij met ingang van het schooljaar 2022/2023 (1 augustus 2022) op zoek naar 

een enthousiaste nieuwe collega.  

 

Redenen waarom dit (n)iets voor jou is 

Je bent een veelzijdige en communicatief 
     sterke teamplayer 

 Je werkt liever alleen en bent iemand van 
        weinig woorden 

Je bent sterk in plannen en organiseren en  
     werkt hierbij resultaatgericht 

 Je laat je snel uit het veld slaan en weet  
        anderen niet te motiveren en stimuleren 

 Je bent een enthousiaste netwerker en weet 
     mensen op een natuurlijke wijze te overtuigen 

 Je staat niet graag voor groepen en gebruikt 
        niet graag je creativiteit  

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

 Je bent in het bezit van een hbo diploma ALO  
      of PABO in combinatie met gymopleiding  

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

 

Hoe ziet een werkweek eruit?  

- Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van binnenschoolse gymlessen binnen het  

basisonderwijs, bewegingsactiviteiten en buurtsportactiviteiten met behulp van het SEC 

vakwerkplan. 

- Je houdt je bezig met het (mede) opzetten, plannen, promoten en uitvoeren van 

peuter/kleutersport, tussen- en naschoolse sportactiviteiten activiteiten.  

- Verstrekken van beweegadviezen.  

- Breder kijken dan je uitvoerende werkzaamheden en verbindingen leggen tussen sport, 

onderwijs, verenigingen en de buurt/wijk.  

- Indien nodig invallen voor collega’s binnen het onderwijs of andere uitvoeringsprogramma’s. 

 

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 voor 28-35 uur per 

week.   

 

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. 

 


