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 Scherpenzeel
voor de combifunctie:
coördinator Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS) en kwetsbare doelgroepen
0,32 fte (12 uur per week)
Voorkeur werkdagen dinsdag en woensdag
Wat is JOS
JOS is een netwerk van voorzieningen in de gemeente Scherpenzeel op het gebied van onderwijs,
opvang, opvoeding, zorg, (sociale) veiligheid, welzijn en recreatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar.
Door een geïntegreerde aanpak wordt de actieve deelname van kinderen aan de samenleving
bevorderd, waarbij op respectvolle wijze ruimte wordt geboden aan de identiteit en eigenheid van
individuen en organisaties. De ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren worden vergroot. Er
wordt een doorgaande ontwikkelingslijn gerealiseerd en een sluitend netwerk rond het kind gecreëerd.
Voor JOS zoeken wij iemand met een helicopterview, die in staat is binnen het sociaal domein en de
scholen verbindingen te leggen. Hij/zij zorgt voor draagvlak, geeft inhoudelijke sturing aan de JOS
buurtsportcoach en werkt samen met verschillende partners om tot een sport- en beweegaanbod te
komen voor de kwetsbare doelgroepen. De coördinator heeft een belangrijke rol in het verbinden van
de verschillende zorg en welzijnspartners in Scherpenzeel, waarin bewegen, sociale contacten en
zelfredzaamheid centraal staan.
Centrale taken en verantwoordelijkheden
Coördinator JOS
•
Coördineert de uitvoering van de verschillende programma’s en activiteiten en stelt hiervoor
weekprogramma’s samen.
•
Initieert (grotere) sporttoernooien, culturele voorstellingen en dergelijke.
•
Onderhoudt de contacten met de stuur- en werkgroep, stimuleert en enthousiasmeert hen en
zorgt dat gemaakte afspraken nagekomen worden.
•
Legt inhoudelijke verbindingen tussen kern- en schilpartners (met name basisscholen,
sportverenigingen en culturele instellingen).
•
Verzorgt en beheert de financiële en inhoudelijke rapportages en legt dit tevens op gezette tijden
voor aan de stuurgroep.
•
Beheert het programma- en activiteitenbudget.
•
Begeleidt de JOS buurtsportcoach.
Coördinator kwetsbare doelgroep
•
De coördinator is verantwoordelijk voor het opzetten van sportieve dagbesteding voor ouderen
(eventueel in samenwerking met de sportvereniging) en voor mensen met psychische problemen.
Zoals bijvoorbeeld wandelen met kwetsbare cliënten.

Persoonlijk profiel
•
Je beschikt over een afgeronde, relevante HBO-opleiding.
•
Je hebt affiniteit en werkervaring in de sport en welzijn.
•
Je beschikt over overtuigingskracht en bent in het staat mensen te motiveren en te inspireren.
•
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
•
Je hebt affiniteit met jeugd, jongeren, senioren en bijzondere doelgroepen.
•
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 Scherpenzeel.
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 9.
Procedure
•
Zie jij bewegen ook als middel om zo een bijdrage te leveren aan maatschappelijke
doelstellingen op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en meedoen? Wellicht is deze functie
dan geknipt voor jou.
•
Heb jij de gevraagde opleiding en herken jij jezelf in het persoonlijk profiel, zend dan jouw
motivatiebrief met cv, uiterlijk 20 februari naar pz@geldersesportfederatie.nl.
•
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 25 februari.
•
Meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Anneke Neijenhuis:
anneke.neijenhuis@geldersesportfederatie.nl, (06) 51 20 23 55.
•
Beoogde datum indiensttreding: 1 april 2019.
Tot slot
Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd wanneer je wordt geselecteerd voor de
functie.
Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

