
VACATURE

MAXIMAAL 80 UUR
3 BUURTSPORTCOACHES

KIEZEN WIJ VOOR ELKAAR?
Ons team van buurtsportcoaches geeft graag de beginnende professional een vliegende start. 
Herken jij jezelf in onderstaand profiel? Dan zoeken wij jou!

 Â Jij studeert dit jaar af aan of beschikt over een afgeronde HBO opleiding met ‘LO-bevoegdheid’;
 Â Jij hebt dé drive om kinderen met plezier beter te leren bewegen;
 Â Jij kan een prettige en veilige omgeving creëren voor bewegende inwoners;
 Â Jij werkt goed zelfstandig, maar liever nog in teamverband;
 Â Jij bent flexibel, representatief en hebt een van nature enthousiaste uitstraling;

Voor de uitvoering van onze maatschappelijke opdracht in de gemeente Elburg is het bezit 
van een rijbewijs (B) noodzakelijk. Het hebben van een geldig EHBO-diploma is een pré. 

WELKE OPDRACHT VOEREN WE SAMEN UIT?
Werken bij WIEL betekent werken bij een welzijnsstichting. WIEL zet zich nadrukkelijk in voor het welzijn van alle inwoners in de 
gemeente Elburg. Jij wordt onderdeel van het team buurtsportcoaches. Samen zorgen wij voor een sterk, gevarieerd en goed 
beweegaanbod én werken we actief aan een positief gezond klimaat om in op te groeien. Jouw focus zal liggen op de volgende 
taken:

 Â Je verzorgt de lessen bewegingsonderwijs voor verschillende basisscholen;
 Â Je draagt bij aan de organisatie van verschillende (grote) evenementen, zoals de Koningsspelen;
 Â Je denkt mee in de uitvoering van de lokale JOGG-aanpak;
 Â Je bent een sparringpartner voor andere buurtsportcoaches om onze opdracht te voltooien.  

WAAROM KIES JIJ VOOR ONS?
Uiteraard kom jij in een fijn (jong) team en werk je veel samen met je collega’s. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden volgens 
de CAO Sociaal Werk (Welzijn, schaal 8), bieden wij ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden als een kledingpakket, ICT-
faciliteiten en een hybride werkomgeving. De verdeling van de uren vindt plaats op basis van geschiktheid én voorkeur.

Reageren kan t/m MAANDAG 20 JUNI 2022. De eerste gespreksronde staat gepland 
voor 22 t/m 24 juni. Stuur je motivatie en CV naar info@wiel.nl. 
Voor vragen over deze vacatures kan je contact opnemen met onze collega Tim Jansink 
T: 0525 - 681 212     M: 06 - 300 57 554     E: tim.jansink@wiel.nl

REAGEREN
T/M 20 JUNI 2022

Een leven lang sociaal actief! Dat is waar wij bij Stichting WIEL voor gaan. Het 
domein Leefstijl draagt bij aan deze missie met focus op sport, bewegen en 
gezond opgroeien. Word jij gelukkig van het ontwikkelen én aanbieden van 
bewegingsonderwijs? Zie jij uitdaging in het organiseren van sportevenementen? 
Én ben jij een enthousiaste aanpakker en doener? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Onze buurtsportcoaches geven elke week aan meer dan 1400 leerlingen in het 
basisonderwijs lessen bewegingsonderwijs, organiseren beweegactiviteiten 
tijdens en na schooltijd en werken samen met maatschappelijke partners aan 
een gezonde omgeving voor jeugd en jongeren. Én we richten ons niet alleen 
op de jongste inwoners, ook senioren en kwetsbare inwoners krijgen we in 
beweging. Of het nu gaat om een beweegactiviteit op het balkon voor senioren, 
een sportactiviteit op (ontmoetings)plekken in de buurt of mensen met en zonder 
kwetsbaarheid op gelijk niveau samen laten bewegen. Wij doen het allemaal!

En met succes! Vanaf het schooljaar 2022-2023 zoeken wij nieuwe collega’s om ons 
team met buurtsportcoaches te komen versterken. Drie variërende functies, waarin 
jij bijdraagt aan het welzijn van alle inwoners in de gemeente Elburg. 

WACHT NIET LANGER. REAGEER NU!
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