
 
 

 

Profielschets  
Verbindende coördinator Sport en Bewegen 
 
Jij bent energiek, enthousiast, geniet van mensen en houdt van afwisselend werk. In deze functie 
combineer je het werken als vakleerkracht op Kindcentrum De Zevensprong met het aansturen van 
het beweegteam met een coördinerende rol om Best (jeugd, senioren, kwetsbare groepen) in 
beweging te krijgen. Je werkt projectmatig (vanuit de uitgangspunten van het Sport- en 
Beweegakkoord Best, juni 2020) en staat midden in de sportsamenleving van Best. Door de juiste 
mensen aan elkaar te verbinden weet jij onze doelen te bereiken.   
 
 
Taken:  
• Leidinggeven aan en coördineren van het beweegteam van stichting Best Onderwijs. 
• Verzorgen beweegonderwijs op Kindcentrum De Zevensprong. 
• Coördineren, initiëren en begeleiden van samenwerking tussen Bestse sportaanbieders. 
• Planning en uitvoering van bestaande en nieuwe beweegactiviteiten.   
• Adviseren van sport-, beweegaanbieders.  
• Creëren van aandacht en draagvlak voor het belang van beweging. 
• Evalueren van effect activiteit. 
 
 
Eigenschappen: 
• Je bent een verbindend leider en netwerker. 
• Je hebt mensenkennis en weet anderen te inspireren, te motiveren en tot actie aan te zetten. 
• Je toont initiatief en je handelt proactief.  
• Je kunt zelfstandig werken en hakt knopen door als het nodig is. 
• Je hebt een goed organiserend vermogen.  
• Je hebt affiniteit met en kennis van de jeugdzorg en sport. 
• Je brengt plezier door beweging.  
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden op ieder niveau. 
 
 
Wij bieden: 
• Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling. 
• Een uitdagende functie met een passende salarisschaal 11. 
• Mogelijkheid tot deelname aan Fietsenplan en/of Bedrijvenfitness. 
• Laptop. 
 
 
Stuur vóór 24 juni 2020 een e-mail met je CV en motivatiebrief naar: vacature@bestonderwijs.nl. 
Proeflessen en gesprekken vinden plaats op 30 juni en/of 8 juli a.s. 
Voor meer informatie bel het bestuurskantoor van stichting Best Onderwijs: 0499-376120 en vraag 
naar Willem Kock (voorzitter College van Bestuur).  
 


