Vacature allround sport- en bewegingscoördinator
Kun jij onze leerlingen en werknemers motiveren om (meer) te gaan bewegen? Ben jij
ondernemend en kun je een planning maken, zodat bewegen, sport en gezondheid in onze
school meer gaan leven? Heb jij ervaring met het begeleiden van mensen/leerlingen, doelen
stellen en het maken van trainingsschema’s? Misschien zijn wij dan op zoek naar jou!
Wij zoeken voor onze school een enthousiaste sport- en bewegingscoördinator, die de leiding
kan nemen in het actief begeleiden van leerlingen en collega’s in onze schoolfitness en
daarbuiten. Waarbij ook verder gekeken wordt dan enkel de fitness. Denk hierbij aan
wandeltochten, een hardloopclub en sportieve groepslessen. Hopelijk kun jij, met jouw expertise,
voorzien in de wensen van onze school!
De lessen en activiteiten vinden zowel onder- als buiten schooltijden plaats.

Vacature
Type vacature
Parttime
0,6 Fte
Dienstverband
Het gaat om een tijdelijk dienstverband voor het lopende schooljaar.

Over ons
Jouw uitdaging
Afgelopen schooljaar is er in ons schoolgebouw een nieuwe fitnesslocatie geopend. In het kader
van Rijnmond Fit willen wij onze leerlingen en werknemers de mogelijkheid bieden om te werken
aan een gezonde leefstijl. Dit willen wij doen door het bewegen toegankelijker te maken voor
alle leerlingen en werknemers, waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijkheden en
behoeften van de verschillende leerlingen en werknemers.
Jouw team
Jouw team bestaat uit 6 enthousiaste LO-collega’s.
Wij bieden jou
Een aantrekkelijke, ruime, uitgeruste werkomgeving met professionele, leuke en betrokken
collega’s, een prettige werksfeer en goede begeleiding/coaching.
Verder bieden wij je ook:
• salaris conform cao VO in schaal 6
• 13e maand
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals kortingsregelingen met diverse
verzekeraars, fietsplan, laptop, fitnessmogelijkheden, a.s.r. Vitality, Learnspace etc
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Onze school
Vakcollege Rijnmond biedt vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg aan ca. 650 leerlingen.
Onder het motto “voor denkers en doeners” kunnen onze leerlingen zeer praktijkgericht
onderwijs volgen en zich breed ontwikkelen. Dit alles in een veilige en prettige omgeving.
Vakcollege Rijnmond is onderdeel van Stichting Andreas College. Het bijdragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen is onze belangrijkste drijfveer. Dit doen we onder
meer door het geven van persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het
Protestant Christelijk perspectief.

Over jou
Wat verwachten wij van jou?
- Diploma Sport en bewegingscoördinator
- Fitvak A, of een soortgelijk diploma
- Ervaring is een pré
- Je bent beschikbaar op werkdagen tussen 15:00 en 21:00 (in overleg)
- Je bent sociaal en maakt makkelijk contact
- Je voelt je verantwoordelijk voor veiligheid en het netjes houden van de fitness
- Je kunt zonder problemen een VOG overleggen

Ga jij de uitdaging aan?
Reageer uiterlijk 10 oktober 2022 en upload je motivatie en cv op Meesterbaan.nl.
Meer informatie?
Heb je inhoudelijke vragen over deze vacature, voordat je solliciteert? Neem dan contact op met:
Maarten de Geus (maandag, woensdag t/m vrijdag), Vakgroepvoorzitter LO,
bereikbaar per email: m.degeus@vakcollegerijnmond.nl
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met:
Cees van Eeden (maandag tot en met vrijdag),
bereikbaar per email: c.vaneeden@vakcollegerijnmond.nl of per telefoon: 0641862877
De selectie zal in de week van 10 oktober plaatsvinden. De sollicitatiegesprekken voeren wij graag
op school.
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