Als Utrechtse badmintonverenigingen DVS, Hercules en Castellum zijn wij per 1 januari
2018 op zoek naar een:
Enthousiaste combinatiefunctionaris Badminton (m/v) voor 15,2 per week (0,4
FTE)
Functie
Als combinatiefunctionaris werk je voor 40% van de tijd voor de drie verenigingen. De
overige 60% van de tijd besteed je aan clinics en activiteiten daarbuiten. De focus van je
activiteiten ligt op het voortgezet onderwijs en groep 7 en 8 van het basis onderwijs.
Als combinatiefunctionaris probeer je deze doelgroepen te enthousiasmeren voor de
badmintonsport en zet je in op toeleiding en behoud van jeugd. Hiervoor werk je samen
met onderwijs en andere (wijk)partners in de stad, zoals Harten voor Sport en de VSU.
Zo zetten we samen in op een uitdagend sport- en beweegklimaat in Utrecht.
Profielschets
- Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur opgedaan binnen een
sportgerelateerde opleiding;
- Je hebt affiniteit met de badmintonsport en het geven van jeugdtraining;
- Je bent een stimulerende kracht met enthousiasme voor jongeren en sport;
- Je kunt zelfstandig werken maar houdt ook op een natuurlijke manier contact met
direct betrokkenen van de club;
- Je hebt de sociale en communicatieve vaardigheden om een netwerk te kunnen
opbouwen en onderhouden;
- Je bent flexibel inzetbaar en eventueel bereid om in avonden en weekenden te
werken;
- Je bent punctueel en resultaatgericht als het om organiseren gaat;
- Je woont bij voorkeur in de omgeving Utrecht.
- Relevante werkervaring is een pre;
Wij bieden
- Een dynamische werkomgeving met enthousiaste vrijwilligers;
- Een functie met veel vrijheid en grote eigen verantwoordelijkheid;
- Een tijdelijk contract voor 7 maanden.
Formeel kom je in dienst bij de Stichting Sport en Samenleven Utrecht (SSU). Het
inhoudelijk werkgeverschap ligt bij de vereniging;
- Een marktconform salaris – schaal 7 – dat valt onder de CAO Sport.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Onno James via
onno@dvs-kotomisi.nl. Je schriftelijke motivatie met CV kun je vóór 31 december sturen
naar onno@dvs-kotomisi.nl.
Indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek kan dit mogelijk plaatsvinden in de
avonduren.

