
  
 
 

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 Ermelo voor de functie: 
 

Buurtsportcoach Aangepast sporten/Beweegloket voor 0,5 fte (19 uur)  
Werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdag 

 
Je maakt als Buurtsportcoach deel uit van het team Heel Ermelo Beweegt, dat met de nieuwe 
Buurtsportcoach wordt uitbereid naar zeven personen.   
De kernwaarden van dit team zijn plezier in bewegen, samen (werken) en een beweegplek voor 
iedereen.  Deze kernwaarden sluiten aan bij de vier thema’s uit de Sportvisie 2016-2020 van de 
gemeente Ermelo: gezonde leefstijl, iedereen doet mee, ouderen in beweging en buiten bewegen. 
 
Centrale taken & verantwoordelijkheden: 

 werkzaam voor het beweegloket. Je adviseert en begeleidt inwoners naar passend 
beweegaanbod en een gezonde leefstijl; 

 het (mede) organiseren van evenementen en activiteiten, bijv. buurtsportfestijnen en/of 
sportverkiezing; 

 geven van bewegingsonderwijs aan kleuters; 

 ondersteunen van sportverenigingen op diverse terreinen (bijvoorbeeld verbreding/verdieping 
sportaanbod, organisatie & beleid); 

 samenwerken met andere buurtsportcoaches en clusteren van sportactiviteiten; 

 ondersteuning bij de uitvoering van JOGG-activiteiten; 

 rapporteren aan de coördinator over nieuwe initiatieven en voortgang van werkzaamheden. 
 

Persoonlijk profiel: 

 in bezit van minimaal MBO niveau 4 diploma en/of HBO bewegingsagogie/sportkunde; 

 je bent beschikbaar op de genoemde werkdagen; 

 je hebt affiniteit en/of ervaring met aangepast sporten voor diverse doelgroepen; 

 je hebt affiniteit  en/of ervaring met het geven van beweeglessen op muziek; 

 je bent een verbindend, motiverend en inspirerend persoon die op verschillende niveaus kan 
acteren, van uitvoerend  tot contact met verenigingen en (maatschappelijke) organisaties; 

 je bent bereid tot het werken in de avonduren en incidenteel op zaterdag; 

 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 beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 

 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 Ermelo; 

 wanneer je (ook) in bezit bent van een 1e graad LO-bevoegdheid is dit een pré. 
 
  



  
 
 

Wat bieden wij: 

 een afwisselende functie binnen een organisatie die volop in beweging is; 

 arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sport. 
 
Procedure: 

 heb jij de gevraagde opleiding en werkervaring en herken jij jezelf in het persoonlijk profiel, stuur 
dan jouw motivatiebrief met cv, uiterlijk 11 maart naar pz@geldersesportfederatie.nl 

 meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Marjo de Groot: 
m.degroot@ermelo.nl 06 - 32 45 35 40; 

 de sollicitatiegesprekken worden in Ermelo gevoerd op dinsdagmiddag 19 maart; 

 beoogde datum indiensttreding: 1-5-2019. 
 
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. 
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