SportUtrecht is voor de Fietsmeesters op zoek naar:

STAGIAIRES
opleiding HBO of Universitair
parttime of fulltime (in overleg)
SportUtrecht
SportUtrecht is dé sportorganisatie van Utrecht. Wij geloven dat sport gelukkig maakt, in
veel opzichten. Het is daarom ons streven sport en bewegen een vaste waarde te laten
zijn in het leven van iedere Utrechter. Iedereen die wil bewegen, in welke vorm dan ook,
moet daar de mogelijkheid voor hebben. We ondersteunen sporttalenten, vieren samen
de sportieve successen en willen iedereen sport laten beleven tijdens evenementen. En
voor wie sport en bewegen minder vanzelfsprekend is, zijn wij er om ze de kracht van
sport te laten ervaren. Sportplezier is in onze visie de sleutel. Het team bestaat uit circa
70 medewerkers en 15 stagiaires.
De Fietsmeesters
De fiets is van ons allemaal en neemt in het dagelijks leven een prominente plek in. Wij,
de Fietsmeesters, vinden het daarom belangrijk dat iedereen ervaart hoe de fiets je veel
en ver brengt. Van nieuwe vaardigheden tot meer bewegingsvrijheid en van een grotere
sociale wereld tot meer inzicht in je eigen fietsgedrag (én dat van een ander). De
Fietsmeesters zijn onderdeel van SportUtrecht, de stedelijke organisatie voor sporten en
bewegen in de buurt. Onze Fietsmeester programma’s maken onderdeel uit van en
worden gefinancierd vanuit het actieplan Utrecht fietst! van de gemeente.
Wij delen onze fietskennis en -kunde op scholen, van voorscholen en kinderdagverblijven
tot en met het voortgezet onderwijs. Op deze manier willen we de fiets en alles wat erbij
komt kijken een rode draad geven in het schoolleven van de jeugd.
Naast de jeugd zijn we ook actief voor wijkbewoners en andere fietsvrienden. We zetten
ons in voor volwassenen voor die niet met de fiets zijn opgegroeid zodat ook zij de
toegevoegde waarde van het kunnen fietsen ervaren. We organiseren fietstochten voor
mede Utrechters die zelf moeilijk kunnen bewegen. En daarnaast praten we vaak met
andere fietsvrienden, organisaties, bedrijven en enthousiast fietsers voor wie de fiets ook
van grote is: want kennis delen staat hoog in ons vaandel.
Onze manier van werken is gebaseerd op onze ruime praktijkervaring en onze zorgvuldig
gekozen methodieken op het gebied van fietsstimulering, verkeerseducatie,
verkeersveiligheid én fietsplezier. We steken dan ook veel tijd en energie in de
ontwikkeling van onze producten en hechten veel waarde aan de contactmomenten met
onze doelgroepen. Hierdoor zijn we goed in staat om te blijven verbeteren en dragen we
ons steentje bij aan veiliger en fijner fietsen. Want uiteindelijk is de fiets gewoon van ons
allemaal!
Als stagiair word je gekoppeld aan een projectleider, waarmee je samen optrekt om de
fietsactiviteiten voor te bereiden en te begeleiden. Dat doe je met veel verschillende
vrijwilligers of oproepkrachten op scholen en in wijken. In overleg krijg je eigen projecten
die ontwikkeld, gefinancierd en uitgevoerd worden. Er is ruimte om zelf projecten te
bedenken en uit te voeren. Je werkt in een informele setting nauw samen in een energiek
team. Door middel van coaching gesprekken en onderlinge intervisie word je begeleid in
het werkveld.
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Takenpakket
Afhankelijk van lopende projecten, de affiniteit van de stagiair en het opleidingsniveau
van de stagiair bestaat het takenpakket uit een mix van onderstaande werkzaamheden:
contacten met de scholen en wijkpartners onderhouden, het ontwikkelen en uitvoeren
van activiteiten, het verzorgen van P.R, het aansturen van oproepkrachten en/of
vrijwilligers en het ondersteunen van de projectleider.
Afstudeer/onderzoek
Er zijn ook mogelijkheden om binnen de Fietsmeesters onderzoek te doen voor
bijvoorbeeld je afstudeerstage. Je kunt hierbij denken aan monitoring en evaluatie, het
ontwikkelen van nieuwe methodieken of het implementeren van bestaande methodieken,
het opzetten van nieuwe projecten, etc.
Algemene taken
Verzorgen van publiciteit: communicatie ontwikkelen en uitvoeren, inzet van social media
voor de promotie van activiteiten in de wijk of op school, nieuwsbrief ontwikkelen,
bijhouden van mailinglijsten in de wijk en het bijwonen van teamvergaderingen.
Functie eisen:
Je hebt affiniteit met sporten en bewegen en kunt jouw plezier overdragen, affiniteit met
fietsen is een pre;
Je hebt een proactieve werkhouding, houdt meer van doorpakken dan van afwachten;
Je toont doorzettingsvermogen, flexibiliteit en bent zelfstandig;
Je bent een teamplayer en kunt je weg vinden in een informele werkomgeving.
Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Stagevergoeding
SportUtrecht biedt een stagevergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van
het aantal stage uren per week en de aard van de stage.
Interesse?
Stuur je CV en sollicitatiebrief t.a.v. Leonie Gotink, mailadres: stagevacature@sportutrechtt.nl.
Deze vacature is meerdere malen per jaar beschikbaar. Kijk voor meer informatie over
SportUtrecht en de Fietsmeesters op www.sportutrecht.nl en https://defietsmeesters.nl/
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