Vacature Buurtsportcoach (24 u/p.w.) per 1 september 2020
Ben jij een sportief en proactief persoon en krijg je energie van samenwerken en verbinden?
Dan is Welzijn Diemen op zoek naar jou!
Welzijn Diemen is een lokale welzijnsorganisatie met een groot activiteiten- en dienstenaanbod voor
verschillende doelgroepen. Wij acteren met achttien professionals en worden ondersteund door bijna
200 vrijwilligers en stagiaires. De organisatie beschikt over drie buurtcentra, een innovatief tussen- en
naschoolsaanbod en een groot aanbod aan activiteiten voor senioren. Diemenvoorelkaar is het
vrijwilligersplatform waar vraag en aanbod samenkomen en de community builder en jongerenwerkers
zorgen voor sociale cohesie in de wijk. De buurtsportcoaches leveren een belangrijke sportieve bijdrage in
Diemen en zorgen voor een vitale samenleving. Samenwerking zit in de genen van ons team. Met
Gemeente Diemen als opdrachtgever zet de organisatie zich in voor het welzijn van alle Diemenaren.
Wij zoeken een nieuwe enthousiaste collega die het buurtsportcoach-team komt versterken.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Je ontwikkelt sport- en bewegingsactiviteiten die bijdragen aan een gezonde levensstijl.
Je werft vrijwilligers of professionals om de activiteiten (te helpen) uitvoeren.
Je ondersteunt en adviseert sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders.
Je bent een spin in het web tussen verschillende sectoren zoals sport, welzijn, onderwijs, zorg en
het bedrijfsleven en stimuleert onderlinge samenwerking.
Je organiseert een aantal sportevenementen in Diemen samen met (buurtsportcoach) collega’s.
Je levert een waardevolle bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van
sport & bewegen, zoals het bevorderen van de gezondheid van inwoners, het vergroten van de
leefbaarheid in Diemen en het bestrijden van eenzaamheid.

Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde sportopleiding.
Aantoonbare relevante werkervaring is een voordeel, maar geen vereiste.
Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in de sport en maatschappij en beschikt over de
competentie om daar op in te spelen.
Je werkt goed samen in een team, maar bent ook in staat om individueel te opereren.
Je bent proactief en enthousiast en brengt dit op anderen over.
Je kunt lezen en schrijven met verschillende type mensen met uiteenlopende (culturele)
achtergronden.
Je kent het belang van zichtbaarheid van het werk en weet dit onder de aandacht te brengen
in Diemen.
Je bent oplossingsgericht en denkt in kansen en mogelijkheden.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een afwisselende functie van 24 uur in een ambitieus team met ruimte om je eigen ideeën te
ontwikkelen binnen een dynamische organisatie.
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening.
Een functie van één jaar, met uitzicht op een vast contract bij positief functioneren.
Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Herken jij jezelf in deze functie?
Stuur dan uiterlijk 24 juli een motivatiebrief en je CV naar d.tool@welzijndiemen.nl. Geschikte kandidaten
worden zo snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek met directeur-bestuurder Dionne Tool en één van
de buurtsportcoaches.
Vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Dionne Tool.
E-mail:
d.tool@welzijndiemen.nl
Telefoon:
06 451 254 94

