In Pijnacker-Nootdorp zijn in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties in
totaal 7,9 fte aan combinatiefuncties gerealiseerd. De gemeente en diverse lokale
organisaties hebben afgesproken samen te werken aan een versteviging van het
sportieve en culturele aanbod op scholen, bij verenigingen en in de wijken en kernen.
Stichting Werk Midden-Holland treedt op als werkgever voor 5,3 fte, terwijl Stichting
Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland de werkzaamheden aanstuurt. In Pijnacker-Nootdorp is het team,
bestaande uit vakleerkrachten, sportconsulenten en buurtwerkers, bekend als Team4Talent.
Per direct zijn wij op zoek naar één of meerdere combinatiefunctionarissen in de functie van:

Sportconsulent (m/v)
(18-36 uur p.w.)
Als sportconsulent realiseer je, samen met vakleerkrachten sport, een veelzijdig en gedifferentieerd sport en
beweeg aanbod op en rondom de scholen, bij de kinderopvang, bij de sportverenigingen en in de buurt.
Bovendien houd je je bezig met het versterken en ondersteunen van de spor tverenigingen in PijnackerNootdorp. Je bent uitvoerder bij sportlessen op scholen en BSO’s. Je helpt verenigingen met het opzetten en
uitvoeren van beleid. Je hebt een rol van initiator en uitvoerder en je hebt nauw contact met verschillende
partners. Een bijzonder aandachtsgebied is Sportpark De Groene Wijdte in Pijnacker. Je zet je in om het huidige
sportpark te ontwikkelen tot een bruisende sportieve omgeving waar van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
activiteiten plaatsvinden voor alle doelgroepen.
Taken











Ontwikkelen en uitvoeren van sportactiviteiten na school, in de buurt, op de BSO en bij de vereniging;
Organiseren sportactiviteiten voor en door jongeren;
Verenigingsondersteuning in brede zin, met nadruk op het jeugdbeleid binnen de vereniging;
Adviestrajecten op maat ten behoeve van een vereniging;
Opzetten en uitvoeren van een sportkennismakingsprogramma;
Begeleiden en ondersteunen jeugdkader;
Organiseren en uitvoeren van activiteiten, wedstrijden, toernooien en evenementen i.s.m. partners;
Werken met (maatschappelijke) stagiaires die beweegteams vormen ter ondersteuning van de uitvoering
Je ontwikkelt activiteiten op De Groene Wijdte die ertoe leiden dat het sportpark optimaal benut wordt.
Opdrachten a.d.h.v. Nota Sport en Bewegen Pijnacker-Nootdorp 2017-2020, kaderpreventief jeugdbeleid
2015 en Nota lokaal gezondheidsbeleid 2016-2019.

Functie-eisen
 HBO werk- en denkniveau, met de voorkeur voor een sportopleiding binnen Sportmanagement
 Aantoonbare affiniteit met sport en bewegen
 Affiniteit met het ontwikkelen van een breed sportaanbod
 Vaardigheden in het organiseren en uitvoeren van sportactiviteiten
 Vaardigheden in het bouwen en onderhouden van contacten en relaties
Jouw profiel
Jij bent een bruggenbouwer die mensen en organisaties kan binden, je bent niet bang om te pionieren en
werkt praktisch en resultaatgericht maar wel met gevoel voor verhoudingen. Je bent een proactieve, flexibele
en communicatieve persoonlijkheid, die goed zelfstandig kan werken, over de nodige creativiteit beschikt en de
sport op een enthousiaste wijze overbrengt. Je hebt een afgeronde opleiding C.I.O.S., HALO, sportmanagement
of in het bezit van een verglijkbare kwalificatie. Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs. Naast je
functieprofiel ben je in staat om kennis en ervaringen te delen om zo je bijdrage te leveren om gezamenlijk de
“sport” op een hoger niveau te brengen.
Ons aanbod
Je komt als uitzendkracht in dienst bij Stichting Werk Midden-Holland, die je een leuke, afwisselende en
verantwoordelijke baan aanbiedt in een enthousiast zelfsturend team met veel passie voor hun werk. De CAO
ABU is van toepassing. De salariëring is binnen het project uniform op startersniveau geregeld en bedraagt bij
aanvang € 2084 bruto per maand (fulltime, excl. vakantiegeld). Aantal contracturen per week zijn afhankelijk
van beschikbaarheid en inzetbaarheid.
Meer informatie en/of direct solliciteren?
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met teamleider Esther Scheenaard:
0621391080. Stuur voor je sollicitatie een mail met je sollicitatiebrief en CV naar personeelszaken@stjjmh.nl
met een cc naar esther@team4talent.org en arnoud@team4talent.org .

