VACATURE BUURTSPORTCOACH
MEIDENSPORT
SportUtrecht en de organisatie
De ambitie van SportUtrecht is om sport en bewegen een vaste waarde te laten zijn in
het leven van iedere Utrechter. Ook voor wie sporten en bewegen minder
vanzelfsprekend is. Kortom: SportUtrecht zet Utrecht in beweging! Wij doen dit vanuit
de overtuiging 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.

Wij zijn per 1 september 2022 op zoek naar een:

Enthousiaste buurtsportcoach Meidensport 32 - 38 uur
(in overleg)
Het doel van een buurtsportcoach is om jeugd te stimuleren om te gaan sporten en
bewegen en ervoor te zorgen dat ze dat blijven doen. Dat doe je samen met collega's
van SportUtrecht en partnerorganisaties binnen het onderwijs, het sociale domein en
sportaanbieders in de wijk. Meiden sporten vaak minder dan jongens waardoor we op
zoek zijn naar een buurtsportcoach specifiek voor meiden (10-16 jaar). Deze
buurtsportcoach is de sport- en beweegambassadeur voor deze doelgroep in de wijk.
De buurtsportcoach zorgt ervoor dat meiden in een kwetsbare positie kennismaken
met verschillende sporten in een omgeving waarbij de doelgroep zich prettig en veilig
voelt. Ervaring leert dat dan de kans op structurele sportdeelname voor deze doelgroep
het grootste is.

Taken en verantwoordelijkheden
 Je geeft diverse sport- en beweegactiviteiten (breed motorische) voor meiden zodat
ze kennis kunnen maken met verschillende sporten;
 Indien nodig ondersteun je sportaanbieders bij het opzetten van nieuw aanbod
voor de doelgroep meiden in de wijk;
 Je bouwt aan goede contacten met aanbieders die ruimte bieden voor deze
doelgroep, verbindt hen wanneer mogelijk aan de uitvoering van het aanbod;
 Je zorgt ervoor dat meiden uit jouw activiteiten uiteindelijk doorstromen naar
regulier aanbod bij diverse aanbieders;
 Je bent een bekend gezicht voor de partners in de wijk (welzijn, jongerenwerk,
onderwijs en sport);

Competenties/ervaring
 Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur opgedaan binnen een
sport gerelateerde opleiding;
 Je hebt affiniteit met en kennis van de doelgroep;
 Je bent in staat om verschillende sporten in de basis (breed motorische
ontwikkeling) met enthousiasme aan te bieden op maat van de doelgroep;
 Trainersdiploma’s op het gebied van sport of een vergelijkbare sport-pedagogische
opleiding zijn een pré;
 Je hebt de sociale en communicatieve vaardigheden om een netwerk te kunnen
opbouwen en onderhouden en betrekt hen bij de organisatie en uitvoering van het
aanbod;
 Je bent flexibel inzetbaar en bereid om in avonden en weekenden te werken;
 Je woont bij voorkeur in de omgeving Utrecht en hebt kennis van de Utrechtse
context;
 Je bent punctueel en resultaatgericht als het om organiseren gaat.

Functie
 Wij bieden je een dynamische werkomgeving met enthousiaste andere
buurtsportcoaches en andere collega's met verschillende expertise;
 Een functie met veel vrijheid en grote eigen verantwoordelijkheid;
 Een tijdelijk contract t/m 31 augustus 2023 met uitzicht op verlenging;
 Je maakt onderdeel uit van een gebiedsteam met collega's met verschillende
expertises maar kan worden in gezet in meerdere werkgebieden.
 Marktconforme arbeidsvoorwaarden, schaal 6 of 7 CAO Sport afhankelijk van
ervaring en competenties.
Procedure en vergoeding
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatie en curriculum vitae naar
personeelszaken@sportutrecht.nl.
Mocht je vragen hebben over de vacature dan kun je die stellen aan Leonie Gotink,
leonie.gotink@sportutrecht.nl, telefoon (06) 24 18 30 63.
Deze vacature heeft geen sluitingsdatum. De vacature staat open totdat wij een
geschikte kandidaat hebben gevonden, dus reageer snel!
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