WE ARE HIRING
BUURTSPORTCOACH / GYMLERAAR (PT/FT)
( 16 - 36 UUR )

E25 zorg en welzijn groeit! En daarom zijn we opzoek naar een buurtsportcoach/
gymleraar die o.a. de gym- en sportlessen rondom de Maassluise scholen en de
bijbehorende wijken gaat verzorgen. Wanneer kinderen en jongeren gemakkelijker
kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken op school of het
veldje om de hoek en het verenigingsleven, worden zij gestimuleerd tot een
actieve en gezonde leefstijl. In deze functie geef je mede vorm aan de brede,
wijkgerichte aanpak waar E25 buurtsport voor staat.
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BUURTSPORTCOACH / GYMLERAAR (PT/FT)
WIE ZIJN WIJ?
E25 zorg en welzijn is een groeiende organisatie binnen het sociaal domein. Door middel van multifocale zorg richten we ons
op preventie, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en (jong) volwassenen. Werkvelden zijn onder andere jeugd,
WMO en Forensische zorg. E25 zorg en welzijn bestaat uit de teams: E25 coach, Buurtsport, Jongerenwerk, Theaterschool
Koperen Kees, Muziekmeesters Westland en Centrale Ondersteuning. Jouw nieuwe werkplek bevindt zich in Maassluis, bij
het team dat zich binnen E25 buurtsport bezighoudt met het aanbieden van een sport- en spelaanbod rondom de
Maassluise scholen en in de bijbehorende wijken.

WAT GA JE DOEN?
Als buurtsportcoach / gymleraar verzorg je op de meeste scholen in Maassluis de gymlessen, kleutergym, pauzesport en
het naschoolse aanbod. Daarnaast organiseert het team verschillende sportevenementen zoals de schoolsporttoernooien.
Afhankelijk van jouw wensen kunnen we een geschikt takenpakket aanbieden.
De volgende taken staan op je to do lijst:
•
Aanbieden van gymlessen op één of meerdere basisscholen;
•
Aanbieden van kleutergym;
•
Aanbieden van pauzeactiviteiten
•
Sportaanbod ontwikkelen in de wijk rondom school;
•
Organisatie van evenementen en/of schoolsporttoernooien;
•
Begeleiden van stagiaires;
•
In overleg participeren in andere teams bijvoorbeeld bij E25 jongerenwerk en/of E25 coach
•
Je staat open voor feedback, bent betrokken en weet het eigenaarschap van kinderen te stimuleren.

WIE BEN JIJ?
We zoeken een integere, proactieve en zelfstandige collega. Stilzitten en afwachten is niet aan jou besteed. Liever kom je
direct in actie door de regie te pakken en initiatief te nemen. Daarbij kun je makkelijk schakelen en vind je het geen probleem
om van hot naar her te rennen. Je bent sportief, sociaal, assertief en je maakt gemakkelijk contact. Samenwerken is voor jou
iets natuurlijks. Door je positieve werkhouding weet je anderen te motiveren en op een goede manier te participeren binnen
het team.
Verder beschik je over:
•
Een afgeronde (H)ALO opleiding;
•
Een rijbewijs en een auto is een pré.
•
Uitstekende communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?
Je komt te werken in een jong en enthousiast team. Binnen de organisatie heerst een prettige werksfeer en een open,
informele cultuur. Ook hebben we persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan. De organisatie is volop in
ontwikkeling en je krijgt de kans om daarin mee te groeien. De functie van Buurtsportcoach is gewaardeerd in schaal 8 van
CAO Sociaal werk (min. €2.780,- en max. €3.961,- p/m). Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering, vakantiegeld,
reiskostenvergoeding, bereikbaarheidsvergoeding en mogelijkheden tot (bij) scholing. Het betreft een functie voor 16-36 uur
per week. Het is ook mogelijk om deze functie op ZZP-basis te vervullen.

MEER INFORMATIE?
Ben jij die proactieve en enthousiaste collega waar wij naar op zoek zijn? Dan komen we graag met je in contact. Je kunt je
CV en motivatiebrief mailen naar sollicitaties@e25.nl. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het navragen van referenties
zijn onderdeel van de selectieprocedure.

