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VACATURE: FIETSMEESTER 

Ben jij maatschappelijk betrokken, kun je een bestelbus besturen én wil je iets bijverdienen 

met fietseducatie? Word dan Fietsmeester bij team Fietsstimulering! 

Jouw werkdag 

Vroeg in de ochtend, voordat de scholen zijn begonnen, ben jij al bezig met het checken van de 

(elektrische!) bus. Met een beetje mazzel is alles ingepakt en anders sjouw je nog even wat spullen. 

Met de volgeladen bus rijd je naar een basisschool, middelbare school, azc of buurtcentrum om daar 

je activiteit op te zetten. Je begeleidt een behendigheidsparcours voor groep 6, geeft een BMX-clinic 

aan brugklassers of geeft fietslessen aan Utrechters met een migratieachtergrond die in land van 

herkomst nooit hebben leren fietsen. Aan het einde van de dag evalueer je het programma met de 

deelnemers en/of leerkrachten.  

 

Jouw Profiel 

• Je staat graag voor een groep, of het nou scholieren of volwassenen zijn 

• Je bent flexibel inzetbaar 

• Je vindt het niet erg om (zware) materialen te sjouwen 

• Je houdt van een informele sfeer, maar stelt je hierin wel professioneel op 

• Je beschikt over een portie improvisatievermogen en weet van aanpakken   

• MUST: Je hebt een rijbewijs en bent tussen de 21 en 30 jaar (i.v.m. het besturen van de bus) 

 

Wat bieden we jou? 

• Een enthousiast team dat je met open armen ontvangt  

• Je bent flexibel inzetbaar 

• Een dynamische en groeiende organisatie  

• Je kunt in overleg met de coördinator jouw eigen werkdagen- en tijden bepalen  

• € 14,10 bruto per uur (vanaf 21 jaar) 

• Zo nu en dan: cursusmogelijkheden en gezellige borrels! 

 
Over SportUtrecht 

SportUtrecht is dé stedelijke organisatie die Utrechters in beweging brengt en houdt. Wij werken 

samen met onze partners in de wijken en stimuleren gezamenlijk zoveel mogelijk mensen om te gaan 

sporten en bewegen.   

 

Interesse? 

Spreekt de functie van Fietsmeester je aan en herken je jezelf in bovenstaand profiel?  

Stuur je CV en (korte) motivatie naar laurens.hitman@sportutrecht.nl en we nemen contact op voor 

een kennismaking!  
 


