SportUtrecht is voor haar activiteiten in Utrecht op zoek naar:

STAGIAIRES
Sportstimulering, sport en bewegen in de buurt:
Domeinen Sport, Bewegen, Gezonde Leefstijl, Sporteducatie, Society
Meewerk, project, onderzoeks-/afstudeerstages
opleiding HBO of Universitair
part-time of fulltime (in overleg)
SportUtrecht
Wij geloven dat sport gelukkig maakt, in veel opzichten. Het is daarom ons streven 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 voor hebben. We
ondersteunen sporttalenten, vieren samen de sportieve successen en willen iedereen
sport laten beleven tijdens evenementen. En voor wie sport en bewegen minder
vanzelfsprekend is, zijn wij er om ze de kracht van sport te laten ervaren. Sportplezier is
in onze visie de sleutel.
Eén van de kerntaken is sport- en beweegstimulering. Hierbinnen heeft SportUtrecht de
opdracht van de Gemeente Utrecht om de sport- en beweegdeelname van Utrechters te
vergroten. SportUtrecht werkt hierbij o.a. samen met de afdeling volksgezondheid,
gezondheidscentra, partners in de "civil society" en andere professionals in de wijk.
Medewerkers van SportUtrecht zijn vooral actief in de wijken en hebben daar beschikking
over flexwerkplekken in diverse (sport)accommodaties. Bij SportUtrecht werken
meerdere beweegmakelaars die actief zijn met sport- en bewegen in de wijk. Het team
van SportUtrecht bestaat uit zo'n 80 medewerkers en 10 stagiairs.
Als stagiair word je gekoppeld aan de beweegmakelaar, waarmee je samen optrekt om
zoveel mogelijk inactieve bewoners aan het bewegen te krijgen in de wijk. In overleg
krijg je eigen projecten die ontwikkeld, gefinancierd en uitgevoerd worden. Er is ruimte
om zelf projecten te bedenken en uit te voeren. Je werkt in een informele setting nauw
samen in een energiek team. Door middel van coaching gesprekken en onderlinge
intervisie word je begeleid in het werkveld.
Takenpakket
Afhankelijk van lopende projecten, de affiniteit van de stagiair en het opleidingsniveau
van de stagiair, bestaat het takenpakket uit een mix van onderstaande werkzaamheden:
Onderwijs en Sport
Organisatie, promotie en uitvoering van buurtgerichte sport- en beweegactiviteiten
zoals vakantieprogramma's, meidensport, aanbod voor kinderen met overgewicht,
schoolsporttoernooien en buurtsportevenementen. Organisatorische en administratieve
ondersteuning van het Wijksportteam.
Jeugd, Volwassenen & Ouderen
Organisatie, promotie en uitvoering van verschillende activiteiten om de
beweegparticipatie van jeugd en volwassenen te verhogen. Het gaat hierbij om
verschillende wijkactiviteiten, zoals bijvoorbeeld Fit en Gezond-dagdelen organiseren
waarbij mensen getest worden en ondersteund worden om zelf een gezondheidsdoel
samen te stellen. Daarnaast is er de mogelijkheid om in samenwerking met de
beweegmakelaar projecten op te zetten voor de doelgroep en samen voorlichtingen te
geven in de wijk.
Beweegmaatjes
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Er is één stedelijk team Beweegmaatjes voor de wijken. De beweegmaatjes zijn
vrijwilligers en stagiaires van de opleiding Social Work of Sportkunde. De 1e en 2e jaars
begeleiden koppeltjes en 3e jaars studenten hebben een coördinerende zelfstandige
functie binnen het programma Beweegmaatjes. Je werkt samen in een team met andere
stagiaires coördinatoren Beweegmaatjes om het project goed te laten verlopen. Dit team
staat onder begeleiding van een Beweegmakelaar.
Het doel van Beweegmaatjes is om mensen uit het sociaal isolement te halen door
middel van bewegen en de gezondheid van wijkbewoners te bevorderen. Ook zullen er
zelf groepjes opgericht worden om mensen meer met elkaar in contact te laten komen
door middel van bewegen.
De Fietsmeesters
In vervolg op het activatieprogramma rondom de Grand Depart in Utrecht worden
diverse fietsactiviteiten en evenementen georganiseerd voor jeugd, jongeren en
buurtbewoners. Werkzaamheden bestaan uit het werven en begeleiden van vrijwilligers,
contacten met de scholen en wijkpartners onderhouden, het ontwikkelen en uitvoeren
van activiteiten. Het verzorgen van P.R. en het ondersteunen van de projectleider.
Afstudeer/onderzoek
Het binnen de programma’s van SportUtrecht ontwikkelen van een methodiek, het
uitvoeren van een (kwalitatief) onderzoek of het zelfstandig verzorgen van een project.
Dit kan zijn voor de doelgroep jeugd, jongeren, volwassenen, ouderen of een specifieke
doelgroep of domein als Gezonde Leefstijl of overgewicht. Je wordt intensief begeleid
door de Specialist Monitoring & Onderzoek.
Algemene taken
Verzorgen van publiciteit: communicatie ontwikkelen en uitvoeren, inzet van social media
voor de promotie van activiteiten in de wijk, nieuwsbrief ontwikkelen, bijhouden van
mailinglijsten in de wijk.
Actualiseren van sport- en beweegaanbod in de wijk. Ondersteunen van het
samenwerkingsverband van sportaanbieders in de wijk.
Functie eisen:
● Je hebt affiniteit met sporten en bewegen en kunt jouw plezier overdragen;
● Je hebt een proactieve werkhouding, houdt meer van doorpakken dan van
afwachten;
● Je toont doorzettingsvermogen, flexibiliteit en bent zelfstandig;
● Je bent een teamplayer en kunt je weg vinden in een informele werkomgeving;
● Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
● Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Stagevergoeding
SportUtrecht biedt een stagevergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van
het aantal stage uren per week en de aard van de stage.
Interesse?
Stuur je CV en sollicitatiebrief t.a.v. Leonie Gotink, e-mailadres stagevacature@sportutrecht.nl.
Deze vacature is meerdere malen per jaar beschikbaar. Kijk voor meer informatie over
SportUtrecht op www.sportutrecht.nl
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