VACATURE SPORTCLUBADVISEUR –
THEMA POSITIEVE SPORTCULTUUR | 32
UUR PER WEEK (0,84 FTE)
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. En voor wie sporten en bewegen minder
vanzelfsprekend is, zijn wij er om ze de kracht van sport te laten ervaren. Kortom:
SportUtrecht zet Utrecht in beweging – want wij zijn er van overtuigd dat sporten en
bewegen een essentiële sleutel is tot een gezond en gelukkig leven. Het domein sport
en bewegen bestaat uit het laagdrempelig aanbod in de wijk tot en met topsport en
talentontwikkeling. Daarbinnen bouwen wij continu aan
1) de optimale infrastructuur,
2) passend sportaanbod voor de Utrechter en
3) een positief klimaat.
Naast de mogelijkheid om ongebonden te sporten en bewegen, zijn veel Utrechters
actief bij een sportvereniging of anders georganiseerde sportaanbieder. De
sportclubadviseurs zetten zich in om de diversiteit aan sportaanbieders
toekomstbestendig te maken en te houden, waardoor Utrechters met passend en
toegankelijk aanbod in een positieve en veilige omgeving kunnen sporten en
bewegen. Daarbij is de tien minuten stad een belangrijk kader: de juiste verbinding
tussen behoefte aan sportaanbod en aanwezigheid van sportclubs met passend
aanbod per wijk. We zijn actief als ambassadeur van de sport, zijn aanjager en expert
en leggen duurzame verbindingen tussen partijen uit de sport en andere domeinen.
Bij SportUtrecht werken we aan stedelijke en wijkgerichte opgaven en dat maakt dat
je met verschillende collega’s in contact staat en actief bent in een dynamische
werkomgeving.
We zijn op zoek naar een:

Sportclubadviseur – Thema positieve sportcultuur 32 uur per
week (0,84 FTE)

Functie
Als sportclubadviseur heb je contact met een diversiteit aan sportaanbieders, die je
waar nodig met elkaar verbindt op wijk- of sporttak niveau. Je werkt samen met
collega's aan het toekomstbestendig maken van het sport- en beweegaanbod dat
aansluit bij de behoeften in de wijk en draagt vanuit jouw rol bij aan een sterke, veilige
en toegankelijke sportomgeving waarin dit aanbod plaatsvindt. Daarnaast ben jij in
ons team eerste aanspreekpunt voor het thema positieve sportcultuur. Een positieve
sportcultuur betekent dat iedereen sport in een sociaal veilige omgeving waar plezier
en ontwikkeling centraal staan en waar iedereen welkom is en zorg draagt voor
elkaar. Je bent op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en hoe het gaat met de
positieve sportcultuur bij Utrechtse sportclubs. Op dit moment is in dit kader de
campagne “Ben je stil, of praat je er over” opgestart, waar bewustwording van
grensoverschrijdend gedrag op de sportclub centraal staat. Jij bent projectleider van
deze campagne.
Taken en verantwoordelijkheden
 Het adviseren van sportclubs over hun rol in het toekomstbestendige aanbod,
waarbij je rekening houdt met de context van de stad en ontwikkelingen in de
sport.
 Eerste aanspreekpunt (intern en extern) voor het thema positieve
sportcultuur, waarbij je als aanjager onder meer zorg draagt voor de
doorontwikkeling van het thema.
 Het leggen van relevante verbindingen tussen sportaanbieders onderling en
met andere partners op thema, wijk- of sporttakniveau.
 Het vertegenwoordigen van de Utrechtse sport in landelijke of provinciale
netwerken en het onderhouden van het netwerk.
Competenties en ervaring
 Je bent iemand die proactief schakelt, verbindt en draagvlak creëert.
 Je hebt ervaring met het begeleiden van processen.
 Je bent analytisch en herkent kernvraagstukken.
 Je hebt adviesvaardigheden en bent in staat om oplossingen aan te dragen die
geaccepteerd en toegepast worden.
 Je herkent jezelf in de kernwaarden empathisch, ondernemend,
samenwerkingsgericht en energiek.
 Je beschikt over Hbo/WO werk- en denkniveau.
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Procedure en vergoeding
Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling.
De functie is voor 32 uur in de week. Gezien de aard van de functie en het netwerk
waarin je opereert, worden deze uren flexibel in de week ingevuld. Je bent derhalve
beschikbaar en bereid bijvoorbeeld in de avond en in het weekeinde te werken. De
inschaling is afhankelijk van ervaring en competenties in functieschaal 9 van de CAO
sport. Je woont bij voorkeur in Utrecht of nabije omgeving.
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij onderdeel uitmaken van een
organisatie die Utrecht in beweging brengt? Stuur dan jouw motivatie en curriculum
vitae voor 5 december 2021 naar personeelszaken@sportutrecht.nl onder vermelding
van sollicitatie sportclubadviseur. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 & 10 en
16 & 17 december.
Voor vragen over de vacature kan je contact opnemen met Judith de Keijzer, op
judith.dekeijzer@sportutrecht.nl of 06-29099505.
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