Vacature Buurtsportcoach Topsport & Talentontwikkeling (m/v)
Utrecht (stedelijk) - 28 uur per week
SportUtrecht en de organisatie
Het is het streven van SportUtrecht om sport en bewegen een vaste waarde te laten zijn
in het leven van iedere Utrechter. Iedereen die wil bewegen, in welke vorm dan ook moet
daar de mogelijkheid toe hebben. En voor wie sport en bewegen minder vanzelfsprekend
is, zijn wij er om ze de kracht van Sport te laten ervaren. SportUtrecht is voortgekomen
uit een fusie tussen Harten voor Sport en de Vereniging Sport Utrecht en bestaat sinds 1
augustus 2018. We onderscheiden 5 kerntaken: sportclubadvies, sportstimulering,
topsport en talentontwikkeling, promotie van sport en bewegen en belangenbehartiging.
Deze vacature valt binnen de kerntaak topsport en talentontwikkeling. Er werken +/- 70
medewerkers bij SportUtrecht.
Wij zijn per 1 april 2019 op zoek naar een:
Enthousiaste Buurtsportcoach Topsport & Talentontwikkeling (m/v) voor 28
uur per week (0,73 FTE), specifiek gericht op het versterken van het topsporten talentklimaat in de stad Utrecht.
SportUtrecht is een van de zeven Regionale Topsport Organisaties van Nederland en
maakt zich sterk voor de talentvolle sporters in de regio Utrecht. Wij helpen verschillende
organisaties op het vlak van talentontwikkeling. Bijvoorbeeld sportbonden, verenigingen
en scholen. Dit doen we landelijk (NTC), in de regio (RTC’s) en in de Utrecht stad (o.a.
Utrecht Talent Center). Ook zijn wij het directe aanspreekpunt voor individuele
talentvolle sporters, hun ouders/verzorgers en andere betrokkenen. Met onze expertise
en faciliteiten streven wij ernaar om voor talentvolle sporters de route naar de top zo
goed mogelijk te laten verlopen. Denk hierbij aan lifestyle- & studiecoaching, goede
trainingsaccommodaties, professionele begeleiding door experts en hulp bij
huisvestingsvraagstukken.
Functie
Het betreft hier een aanstelling voor bepaalde tijd tot en met 31 december 2019 met
perspectief op verlenging. De functie betreft 28 uur per week (0,73 fte). De
werkzaamheden worden zowel tijdens kantooruren als in de avonduren of weekenden
verricht. Werkdagen en werktijden worden in overleg met werkgever bepaald.
Taken en verantwoordelijkheden
Als buurtsportcoach Topsport & Talentontwikkeling heb je de volgende taken:

▪

▪

▪

Mobiele ondersteuning: faciliteert en ondersteunt voor een bepaalde periode een
tweetal (top)sportverenigingen en/of RTC’s bij vraagstukken en/of uitvoer van taken.
Locatie, behoefte en periode worden in onderlinge afstemming bepaald. Hierin wordt
nauw samengewerkt met de adviseur Topsport.
Verantwoordelijk
voor
het
versterken
van
sporttechnisch
kader
bij
(top)sportverenigingen en RTC’s d.m.v. trainer/coachtrajecten zoals de Masterclass
Topcoaches Utrecht. Het betreft hier het signaleren van behoeften en het
(door)ontwikkelen van passende programma’s. Dit doe je conform de richtlijnen
expertinzet NOC*NSF;
Ontwikkeling Talentboek Utrecht;

▪

Ondersteuning en faciliteren ambitie Utrecht Talent Center verenigingen:
- Vertalen van gezamenlijke behoeften (bestuurders, coaches, sporters) en kansen
naar concrete acties korte, midden en lange termijn;
- Stimuleren en versterken van de onderlinge (sportoverstijgende) samenwerking
van Utrecht Talent Center verenigingen;
- Kwartiermaker in het benaderen van nieuwe/ potentiële verenigingen voor groei
stedelijke ambitie Utrecht Talent Center;
- (mede) organiseren van de jaarlijkse Utrecht Talent Center Talentendag;
- Ondersteuning t.b.v. communicatie successen, o.a. website en sociale kanalen;

Competenties/ervaring
▪ Affiniteit met topsport & talentontwikkeling;
▪ Kan organiseren, heeft oog voor samenwerking en is oplossingsgericht;
▪ Flexibel en is professioneel in de omgang met collega’s en partners in het veld;
▪ Proactief, ondernemend en zelfstandig werkend;
▪ Staat stevig in zijn/haar schoenen, is communicatief vaardig en in staat om dingen in
beweging te zetten;
▪ Ervaring met het begeleiden en ondersteunen van (top)sportverenigingen, coaches
en/of sporters is een pré;
▪ Basiskennis van Office365.
Wij bieden
▪ Een dynamische werkomgeving met enthousiaste medewerkers;
▪ Een functie met veel vrijheid en grote eigen verantwoordelijkheid;
▪ Een tijdelijk contract tot en met 31 december 2019 met perspectief op verlenging
van 12 maanden;
▪ Een marktconform salaris – schaal 8 – dat valt onder de CAO Sport.
Informatie en sollicitatie
Ben je geïnteresseerd, stuur dan uiterlijk 15 maart 2019 je motivatie en curriculum vitae
naar personeelszaken@sportutrecht.nl, t.a.v. Menno Hornman o.v.v. sollicitatie
Buurtsportcoach Topsport & Talentontwikkeling. De sollicitatiegesprekken vinden plaats
in de 3e van maart.
Mocht je vragen hebben over de vacature dan kun je die stellen aan Menno Hornman via
menno.hornman@sportutrecht.nl of telefoon (030) 284 07 70.
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