De Gelderse Sport Federatie (GSF) gelooft dat je door fit en vitaal te zijn, een gezonder en plezieriger
leven leidt. Wij motiveren daarom zoveel mogelijk mensen om te sporten en te bewegen, zodat
iedereen mee kan doen. Om dit voor elkaar te krijgen verbinden, activeren en coachen we
organisaties in Gelderland van start tot finish. Zo zetten we samen een uitdagend sport- en
beweegklimaat neer. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Je maakt als vakleerkracht deel uit van het team GA! Harderwijk, dat inmiddels bestaat uit 15
personen. GA! wil van Harderwijk de actiefste stad van Nederland maken! Zij inspireren alle
Harderwijkers, sterk én kwetsbaar, op het gebied van sport, cultuur en beweging. Het resultaat?
Harderwijkers met een gezonde leefstijl die lekker in hun vel zitten en allemaal meedoen.
Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe collega in de gemeente Harderwijk voor de functie:
Vakleerkracht bewegingsonderwijs PO voor 0,40 fte
Vaste werkdagen: dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdag
Daarnaast op afroepbasis beschikbaar voor invalwerk in andere Gelderse gemeenten
Centrale taken & verantwoordelijkheden:

Het verzorgen van het bewegingsonderwijs op 2 Harderwijkse basisscholen;

het opstellen van een jaarplan voor de invulling van het bewegingsonderwijs;
 samenwerken met de combinatiefunctionarissen van het team GA! Harderwijk.
Persoonlijk profiel:
 Je hebt een ALO-opleiding inclusief 1e graad LO-bevoegdheid gevolgd en afgerond (let op: dit
is een vereiste);
 Je bent beschikbaar op de genoemde werkdagen (ook dit is een vereiste!);
 je bent een “pionier en doener” en weet plannen van aanpak om te zetten in concrete
resultaten;
 je maakt gebruik van bestaande structuren, breidt deze uit en versterkt ze;
 je werkt systematisch en resultaatgericht;
 je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
 je bent flexibel, representatief en enthousiast;
 je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer;
 je bent in het bezit van geldig EHBO diploma;
 je komt bij voorkeur uit de directe omgeving van Harderwijk;
 je hebt bij voorkeur een Christelijke achtergrond.
Wat bieden wij:
 Een afwisselende functie binnen een organisatie die volop in beweging is;
 arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sport, de functie is ingedeeld in schaal 8;
 omdat je alleen actief bent binnen het onderwijs, ben je in de schoolvakanties vrijgesteld van
werkzaamheden.

Procedure:
 Heb jij de gevraagde opleiding en herken jij jezelf in het persoonlijk profiel, stuur dan jouw
motivatiebrief met CV, uiterlijk 14 december naar petra.schipper@geldersesportfederatie.nl
 geef in de onderwerp-regel aan, op welke functie in welke gemeente je solliciteert;
 meer informatie over de inhoud van de functie is te eveneens verkrijgen bij Petra Schipper:
petra.schipper@geldersesportfederatie.nl, (06) 10 54 47 31;
 de sollicitatiegesprekken worden gevoerd op donderdagmiddag 20 december;
 beoogde datum indiensttreding: 1-1-2019.
Tot slot:
Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd wanneer je wordt geselecteerd voor de
functie.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

