Vacature buurtsportcoach
Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) zoekt een buurtsportcoach voor 24
uur per week (op termijn urenuitbreiding mogelijk).
Ben jij sportief, spontaan, enthousiast en breng jij mensen op een positieve manier in beweging? Dan
zoeken wij jou!
Wie zoeken wij
Wij zoeken een buurtsportcoach die goed is in het opbouwen van een relatie met inwoners, verenigingen en die mensen in beweging krijgt vanuit een positieve benadering.
Als buurtsportcoach in Coevorden, draag je bij aan de ambities uit de beleidsnota ”Samen voor een
gezond Coevorden” en het sport- en preventie akkoord “Gezond Coevorden”. Je daagt inwoners uit
om zoveel mogelijk in beweging te komen, bewegen als middel in te zetten ter bevordering van de gezondheid van de inwoners en leefbaarheid in de dorpen en wijken. De activiteiten die worden georganiseerd of ondersteund, sluiten aan bij de preventienota en bij de methodiek “Positieve Gezondheid”.
Je wordt onderdeel van een team met verschillende buursportcoaches. In samenwerking en afstemming met elkaar ontwikkel, organiseer en coördineer je sport- en beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen, zowel in de stad Coevorden als in de dorpen van de gemeente. Jij weet hoe je
anderen inspireert om een gezondere keuze te maken. Lukt het niet linksom, dan ga je rechtsom. Je
staat midden in de samenleving en je bent een zichtbare en verbindende schakel tussen het bewegingsaanbod, de inwoners en de sportverenigingen in Coevorden.
Wie ben jij






Je in het bezit bent van afgeronde mbo of hbo (sport)opleiding;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
Je hebt een enthousiaste en motiverende werkhouding;
Je bent bereid om in de avond en af en toe in het weekend te werken;
Je bent in het bezit van rijbewijs en auto.

Wij bieden jou






Beloning conform cao Sociaal Werk en geschied naar opleidingsniveau;
Contract voor 24 uur per week (op termijn urenuitbreiding mogelijk);
Arbeidscontract voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot vaste aanstelling;
Een Individueel Keuzebudget, loopbaanbudget, pensioenfonds en eindejaarsuitkering;
Een mobiele telefoon en laptop van en voor het werk.

Informatie & solliciteren
Verdere informatie over deze functie kun je opvragen bij Patrick Ridderbos of Annelies Kampman via
085-2735256.
Solliciteren kan door een motivatiebrief en cv te mailen naar info@mwcoevorden.nl.

