Sportcoach onderwijs 2021-2022 Sportservice Roermond
Sportcoach onderwijs
In jouw rol als sportcoach onderwijs word je ingezet op scholen in het primair onderwijs in Roermond.
Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor bewegen binnen de school in afstemming met jouw
collega’s (buurtsportcoaches). Ook lever jij eventueel een bijdrage aan activiteiten in schoolvakanties
en vervangings- of invalwerkzaamheden.
We zoeken sportieve collega’s met een ALO diploma die bereid zijn om gedurende een schooljaar (of
langer) aan de slag te gaan met onze basisschool kinderen in de regio Roermond. Wij bieden jou
flexibiliteit in het aantal uren en de mogelijkheid om te kiezen tussen een loondienst of zzp constructie.
Het minimaal aantal uren dat je kunt werken bedraagt 12 uur en maximaal 25 uur. De lessen vinden
overdag plaats tussen 8:30 – 17:00 uur en het is mogelijk om in blokken van 2 uur te roosteren. Super
flexibel en makkelijk te combineren met bijvoorbeeld een studie, ondernemerschap of andere baan.
Sportservice Roermond
Team Sportservice Roermond is het sportloket binnen de gemeente Roermond. Onze taak is het
informeren, adviseren en begeleiden van mensen op het gebied van sport en bewegen met een
duidelijke visie op een gezonde levensstijl en sociaal domein. Ons doel? Alle inwoners van de
gemeenten stimuleren/aanzetten tot een gezonde leefstijl en een leven lang bewegen. Wij
vinden het namelijk belangrijk dat in onze veranderende samenleving niemand buitenspel komt te
staan. Concrete voorbeelden hiervan zijn: kinderen in het basisonderwijs kwalitatief sterke en
plezierige lessen bewegingsonderwijs te bieden. Sport, bewegen en een gezonde levensstijl te
stimuleren bij de burgers in de wijk door samen te werken met scholen, verenigingen en andere
partners. Sportverenigingen te versterken met ons advies op beleid en uitvoering
Dit breng jij mee
• Beschikt over een HBO werk- en denkniveau.
• Beschikt over een ALO diploma of andere sportopleiding met lesbevoegdheid
bewegingsonderwijs;
• Je bent een sportief persoon die aanpakt, kansen ziet en deze probeert te verzilveren.
• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
• Werkt zelfstandig, maar is tegelijk een teamspeler;
• Beschikt over een flexibele houding en is flexibel inzetbaar;
• Is op (zeer) korte termijn beschikbaar.
Wat kun je van ons verwachten
• Als wij samen de overtuiging hebben dat er een match is, verwelkomen we je heel graag als
nieuwe collega;
• Een mooi club sportieve mensen met hart voor hun vak;
• Contract t/m einde zomervakantie 2022 basisonderwijs via Start People volgens ABU CAO;
• Je wordt ingeschaald in 8 en dat betekent een salaris van maximaal 3591,- bruto o.b.v. 36
uur;
• Of je start als zzp’er en ontvangt een uurtarief van 35,- per uur ex BTW incl. reiskosten.
Sollicitatie informatie
Ben je geïnteresseerd en zie je uitdaging in deze functie, dan nodigen we je uit om te solliciteren via
bewegingsonderwijs@roermond.nl. Je ontvangt dan spoedig een reactie van ons!

Heb je inhoudelijk vragen over de functie, neem dan contact op met Rik Wijnands (Sportconsulent
Sportservice Roermond) 0475-359873.

