Vacature Buurtsportcoach Streetsports |
inzetbaar voor project Leef je uit!

SportUtrecht en de organisatie
Het is het streven van SportUtrecht om 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 toe hebben. En voor wie sport en bewegen minder
vanzelfsprekend is, zijn wij er om ze de kracht van Sport te laten ervaren. SportUtrecht
is voortgekomen uit een fusie tussen Harten voor Sport en de Vereniging Sport Utrecht
en bestaat sinds 1 augustus 2018. We onderscheiden 5 kerntaken: advisering
sportclubs, sportstimulering, topsport en talentontwikkeling, promotie van sport en
bewegen en belangenbehartiging. Deze vacature valt binnen de kerntaak
sportstimulering. Er werken +- 70 medewerkers bij SportUtrecht.
Project Leef je uit!
Het project Leef je uit! is ontstaan om de doelgroep kinderen van 4 t/m 18 in armoede
kennis te laten maken met sport- en culturele activiteiten. Er is voor deze combinatie
gekozen om te onderzoeken of deze sectoren elkaar kunnen versterken en we samen
meer kinderen kunnen bereiken. Binnen het project zijn een aantal uitgangspunten
geformuleerd waar de activiteiten aan moeten voldoen:
 Kinderen worden betrokken bij de programmering en uitvoering van de activiteiten
 Laagdrempelig en zichtbaar in de wijken waar de participatiegraad laag ligt
 Er is sprake van een integratie tussen sport- en culturele activiteiten
 Daar waar mogelijk aansluiten bij al bestaande activiteiten
Functie
De vacature van buurtsportcoach Leef je Uit! is een functie voor bepaalde tijd tot en met
31 maart 2019 met perspectief op verlenging. Afhankelijk van wensen en
beschikbaarheid kan de functie variëren tussen de 4 en 16 uur per week, verdeeld over
de middagen (in overleg te bepalen).
Taken
Als buurtsportcoach Leef je uit! heb je de volgende taken:
 Kinderen enthousiasmeren om kennis te maken met een divers palet van sportieveen culturele activiteiten. De buurtsportcoach wordt hierbij ondersteund door de
projectleiders van Leef je uit!
 Het verzorgen en begeleiden van activiteiten op herkenbare plekken (Cruijff Courts,
gymzalen) in de wijk.
 Werven van kinderen om deel te nemen aan de activiteiten.
 Contacten onderhouden met ouders en kinderen en partners in de wijk.
Indien kinderen graag kennismaken met type activiteiten die de buurtsportcoach Leef je
uit! niet zelf kan verzorgen is er de mogelijkheid om aanbieders te vragen een gastles te
verzorgen. De buurtsportcoach wordt hierbij ondersteund door de projectleiders van Leef
je uit!
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Competenties/ervaring
 Ervaring met het werken met kinderen. De buurtsportcoach moet in staat zijn hen op
een enthousiaste en inspirerende manier bij het proces te betrekken.
 In staat om meerdere sporten in verschillende spelvormen aan te bieden.
 Affiniteit met culturele activiteiten met een focus op activiteiten voor kinderen.
 Goede omgang met diverse doelgroepen uit diverse culturen.
 Pro-actief, kan goed organiseren en staat stevig in zijn / haar schoenen.
Procedure en vergoeding
De inschaling vindt afhankelijk van ervaring en competenties plaats in functieschaal 6
van de CAO Sport.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan uiterlijk 15 november 2018 je motivatie en curriculum
vitae naar info@sportutrecht.nl, t.a.v. Tom Schrurs.
Mocht je vragen hebben over de vacature dan kun je die stellen aan Tom Schrurs,via
tom.schrurs@sportutrecht.nl, telefoon (06) 29 15 98 60.
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