
Vacature Buurtsportcoach (32 u/p.w.)

Heb je een passie voor sporten? Vind je het heerlijk om mensen in beweging te brengen? Zit jij

boordevol energie en sportieve ideeën? Dan is Welzijn Diemen op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en proactieve collega die ons team komt versterken. Als

buurtsportcoach breng je Diemenaren – jong en oud – in beweging. Door jouw inspanningen kan

iedereen in Diemen aan sport- en beweegactiviteiten deelnemen. Je hebt een uitvoerende taak en

werkt nauw samen met andere partijen, zoals scholen, sportaanbieders en Gemeente Diemen.

Door middel van sport en bewegen breng je de samenleving bij elkaar en versterk je het gevoel van

sociale samenhang. Voor jou zal geen dag hetzelfde zijn bij Welzijn Diemen.

Wat ga je doen?

● Je ontwikkelt laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten die bijdragen aan een gezonde

leefstijl en aansluiten bij de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen.

● Je werft vrijwilligers en/of externen die activiteiten kunnen (helpen) uitvoeren.

● Je organiseert een aantal sportevenementen per jaar. Dit doe je samen met je

(buurtsportcoach)collega’s.

● Je wordt intermediair bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur, zodat ieder kind kan deelnemen

aan het sport- en cultuuraanbod in de buurt.

● Je bent een spin in het web tussen verschillende sectoren zoals sport, onderwijs en zorg.

● Je levert een waardevolle bijdrage aan 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.

Wie zoeken wij?

● Je bent proactief en enthousiast en brengt dit op anderen over.

● Zelfstandig werken is voor jou geen probleem. Je kan ook goed performen in een team.

● Je bent oplossingsgericht en denkt in kansen en mogelijkheden.

● Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in de sport en de maatschappij en je bent

competitief om daarop in te spelen.

● Je gaat uitdagingen aan. Verbindingen tussen diverse groepen leggen is geen probleem voor

je.

● Je hebt een afgeronde sportopleiding.

● Aantoonbare relevante werkervaring is een voordeel, maar geen vereiste.



Wij bieden jou:

● Een afwisselende functie binnen een dynamische organisatie en een enthousiast team.

● Vrijheid en ruimte om de functie binnen de kaders naar eigen inzicht in te vullen.

● Ruimte om jezelf als professional verder te ontwikkelen binnen onze lerende organisatie. 

● Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke

Dienstverlening in salarisschaal 6.

● Een functie voor minimaal één jaar, met uitzicht op een vast contract bij positief

functioneren. 

● 8% vakantiegeld en 8,3 % eindejaarsuitkering (onderdeel van het IKB).

● Opleidingsmogelijkheden middels het Loopbaanbudget. 

● Een werklaptop en een mobiele werktelefoon.

● Mogelijkheid om toe te treden tot de (nog te vormen) PV. 

De functie is beschikbaar per 1 februari 2023.

Herken jij jezelf in deze functie? Stuur dan uiterlijk 22 december een motivatiebrief en je CV naar

d.tool@welzijndiemen.nl. Geschikte kandidaten worden zo snel mogelijk uitgenodigd voor een

sollicitatiegesprek. 

Vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Dionne Tool:

E-mail:             d.tool@welzijndiemen.nl

Telefoon:       06 451 254 94

Je wordt onderdeel van het team van Welzijn Diemen. Benieuwd naar de organisatie? Neem een

kijkje op welzijndiemen.nl. 

Recruiters leg de telefoon maar neer. Wij regelen het zelf.

mailto:d.tool@welzijndiemen.nl
http://www.welzijndiemen.nl

