
 

 
 

Vacature Buurtsportcoach    
Sport Expertise Centrum (28-38 uur p/w) 

 

 
 

 

Wij zijn iedere dag bezig met aanzetten tot sport en bewegen. Wij streven er in de regio Oss naar dat zoveel 
mogelijk mensen van jong tot oud en van individu tot organisatie, actief en/of passief kunnen genieten van 
sport. Sport en bewegen als doel én als middel.  
 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste nieuwe collega’s die nog meer 
Ossenaren letterlijk én figuurlijk in beweging brengen.  
 
Redenen waarom dit (n)iets voor jou is 

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

Je bent creatief in het organiseren en uitvoeren 
      van beweegactiviteiten.    

Je laat je snel uit het veld slaan en vindt niet de  
         rust en het geduld om mensen te begeleiden 
         waarvoor bewegen minder vanzelfsprekend is.   

Je bent flexibel ingesteld en ook beschikbaar in de 
      avonduren en indien nodig in het weekend.   

 Je hebt het liefst een 9 tot 5 baan.  

Je bent de oren en ogen van de samenleving en 
      signaleert waar behoeften liggen.  

Je werkt niet graag zelfstandig en bent geen 
         teamworker (leren van en met elkaar).   

Je bent een doener met affiniteit met het 
      werkveld van Sport & Bewegen, bijv. MBO Sport  
      & Bewegen of HBO Sportkunde. 

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

 
 
Hoe zien je werkzaamheden er o.a. uit?  
Als buurtsportcoach draag je bij aan de ambitie van het Sport Expertise Centrum en alle partners van het Osse 
Sport- en Preventieakkoord.   
 

- Ontwikkelen en uitvoeren van planningen en beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen 
(kinderen, jongeren, volwassenen, senioren, unieke sporters, etc.). 

- Het ondersteunen van verenigingen in de organisatie van (beweeg)activiteiten. 
- Het uitvoeren van (buiten)speelactiviteiten en extra beweegmomenten in wijken. 
- Het ondersteunen van gymlessen in het primair onderwijs. 
- Het volgen van ontwikkelingen van deelnemers. 
- Promotionele activiteiten. 

 
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 met een hecht en enthousiast team, waar passie voor sport DE 
verbindende factor is.  
 
Brieven en CV’s of leuke videoboodschappen kunnen worden gestuurd naar administratie@sport-expertise-
centrum.nl t.a.v. Elle van Driel.  

 

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. 


