Vacature buurtsportcoach (32 uur) M/V
voor het project ‘Heel Delfshaven Sport’

Thuis Op Straat (TOS) is al meer dan 20 jaar actief in Rotterdam. TOS helpt jeugdigen opgroeien
tot aanspreekbare, weerbare en zelfredzame burgers, die een volwaardige plaats in de
samenleving innemen. TOS gaat uit van de eigen kracht van jeugdigen en stelt hen in staat hun
talenten en mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor zichzelf en voor
anderen. Om dat te bereiken organiseert TOS activiteiten voor de jeugd en betrekt daarbij actief
buurtbewoners en organisaties in de wijk.
Onder de noemer ‘Heel Delfshaven Sport’ werken TOS en sportverenigingen samen om de
sportparticipatie in Delfshaven te vergroten. Zij doen dit door een breed programma van
sportactiviteiten te ontplooien op scholen, buurtpleinen, verenigingen en op de te ontwikkelen
Sportplaza Lloyd Multiplein.
Voor ‘Heel Delfshaven Sport’ zoeken wij een buurtsportcoach.
Taken
•
•
•
•
•

van de buurtsportcoach:
Sportactiviteiten op pleinen en op scholen ontwikkelen en organiseren;
assistent-buurtsportcoaches (vrijwilligers, stagiairs en bijbaners) coachen;
een netwerk van (sport)partners opbouwen en onderhouden;
de doelgroep monitoren;
niet-sporters toeleiden naar de ongeorganiseerde en georganiseerde sportactiviteiten/aanbieders;
•
met partners sportevenementen organiseren op de Sportplaza;
•
de inrichting van de Sportplaza mede ontwikkelen.

Wij zoeken een collega die:
•
minimaal MBO 4 Sport en bewegen, CIOS of een vergelijkbare opleiding heeft;
•
graag buiten werkt met verschillende doelgroepen;
•
wil bijdragen aan de ontwikkeling van de sportcultuur in Delfshaven;
•
beschikt over coachende vaardigheden, zowel taak- als relatiegericht;
•
een voorbeeldfunctie vervult naar andere medewerkers en naar de doelgroep;
•
goede communicatieve vaardigheden en een flexibele instelling heeft;
•
ondernemend en enthousiast is.
Wij bieden:
•
een aanstelling van 32 uur per week, voor bepaalde duur;
•
een salaris overeenkomstig de cao Sociaal Werk, schaal 6 (afhankelijk van kennis en
ervaring: minimaal € 2.107,- / maximaal € 3.016,- op basis van 36 uur per week);
•
een afwisselende baan in een stimulerend werkgebied;
•
een team van gezellige en inspirerende collega’s;
•
geen job van negen tot vijf;
•
volop mogelijkheden om je te ontwikkelen.
Neem voor meer informatie contact op met Zsuzsanna Lajko (gebiedsondernemer TOS
Delfshaven), tel. 06-15545025.
Wij werven voor deze functie intern en extern. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten
voorrang. Mail jouw sollicitatiebrief met CV voor 1 maart 2018 naar
Zsuzsanna.Lajko@thuisopstraat.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 5-9 maart 2018.

