
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
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.  
 
Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe collega in de gemeente Duiven voor de functie: 
 

Combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs en verenigingsondersteuning (0,4 fte)  
Woensdag- en vrijdagochtend geef je gymles op 3 basisscholen, 

de overige werktijden en -dagen zijn te bepalen in overleg,  
 
Je bent als verenigingsondersteuner en vakleerkracht niet alleen. Naast jou is er al een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs actief op de Duivense basisscholen én er is een sportcoördinator voor basis- en 
voortgezet onderwijs. De functie zelf is wel nieuw, dus je moet van een uitdaging houden! 
 
Centrale taken en verantwoordelijkheden: 
Verenigingsondersteuning 

 Het geven van informatie, ondersteuning en advies aan sportverenigingen; 

 het organiseren van themabijeenkomsten om de deskundigheid te vergroten; 
 aandacht voor speciale doelgroepen genereren; 

 het ondersteunen van verenigingen bij oppakken van hun maatschappelijke rol; 

 het onderzoeken en inventariseren van de behoeften bij sportverenigingen; 

 door ontwikkelen schoolsportarrangement in Duiven; 

 stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de 

maatschappelijke partners. 
 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

 Het geven van bewegingsonderwijs op basisscholen in Duiven; 

 samen met je collega vakleerkracht verantwoordelijk voor het opstellen van een vakwerkplan. 
 
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 én in de avonduren (ook dit is een vereiste!); 

 je bent een verbindend, motiverend en inspirerend persoon die op verschillende niveaus kan 
acteren, met oog voor ieders belang en gevoeligheden; 

 je hebt inzicht in en ervaring met de organisatie en werkwijze van verenigingen; 

 je bent bereid tot het werken in de avonduren; 

 je werkt systematisch en resultaatgericht; 

 je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

 je bent flexibel, representatief en enthousiast; 

 je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 

 je bent creatief en proactief in het zien van kansen, mogelijkheden en oplossingen. 



  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
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. 
 
Procedure: 

 Heb jij de gevraagde opleiding en werkervaring en herken jij jezelf in het persoonlijk profiel, 
stuur dan jouw motivatiebrief met CV, uiterlijk 16 januari 2019 naar 
pz@geldersesportfederatie.nl; 

 de sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdagmorgen 22 januari; 

 meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Petra Schipper: 
petra.schipper@geldersesportfederatie.nl,  (06) 10 54 47 31; 

 beoogde datum indiensttreding: 1 februari of 1 maart 2019. 
 

Tot slot: 
Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd wanneer je wordt geselecteerd voor de 
functie. 
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