
 

 
 

Vacature Sportcoach – Aantal uren in overleg 
  
Sport-Koepel heeft als doel het bevorderen van sport, bewegen en gezonde leefstijl, in samenwerking met 
verschillende maatschappelijke organisaties. Hierdoor hebben wij ons ontwikkeld tot het sportinstituut in de 
Gemeente Edam Volendam e.o.!   
 
Wij zoeken jou!  

 
Heb jij een afgeronde sportopleiding MBO of HBO  en krijg jij energie van strak georganiseerde beweeg 
activiteiten waar elke deelnemer op zijn/haar manier wordt uitgedaagd, maar vind jij het ook leuk om 
projecten te ontwikkelen en deze te managen? Dan is Sportkoepel Edam-Volendam op zoek naar jou!   
 
Als Sportcoach word je ingezet op verschillende activiteiten in voornamelijk de regio Edam-Volendam e.o. 
Daarnaast ben je ook actief bezig als projectmanager. Zo ontstaat de perfecte combinatie tussen uitvoerings- 
en managementtaken. Klinkt goed, hè?  
 
Jouw werkweek als Sportcoach;  

 Het ontwikkelen, plannen en voorbereiden van diverse sport- en beweegactiviteiten/lessen;  
 Het aanbieden van Billy Sport Project Lessen met als doel een prominente rol te spelen in de brede 

motorische ontwikkeling van kinderen .  
 Samen met de Vakdocenten LO en Sportleiders brainstormen over nieuw te ontwikkelen lesvormen en 

-methodieken; Pauzesport en naschools aanbod.   
 Je bent het aanspreekpunt voor verschillende opdrachtgevers;  
 Je bent een belangrijke pijler in het samenwerkingsverband Kansrijk.   
 Je krijgt de vrijheid om nieuwe projecten te bedenken en te realiseren;  
 Je krijgt de verantwoordelijkheid om sport- en welzijnsprojecten te leiden en uit te voeren;  

  
Jij past binnen deze functie omdat:  

 Je hebt afgeronde sportopleiding of relevante werkervaring;  
 Je innovatief en ondernemend bent ingesteld;  
 Je nieuwe kansen in de markt kunt signaleren en daarop weet in te spelen;  
 Je het fijn vindt om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;  
 Je representatief, proactief en enthousiast bent en beschikt over een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel;  
 Je communicatief erg sterk bent;  
 Je bereid bent om op wisselende tijden te werken;  
 Je affiniteit hebt met verschillende doelgroepen; 
 Je in staat bent om lessen in het bewegingsonderwijs en sport- en beweegactiviteiten te verzorgen;  
 Je breed inzetbaar bent op verschillende sportactiviteiten;  
 Je bereid bent om te reizen naar verschillende locaties van de opdrachtgevers (rijbewijs is een pré);  
 Je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunt overleggen.  

  
Past deze functie bij jou? Dan bieden wij;  
Jou graag een contract aan. Uren in overleg. Is dit vast aantal uren voor jou niet werkbaar dan is een nul-
urencontract ook een goede optie. Het salaris is afhankelijk van jouw opgedane ervaring en leeftijd.  
  
Tijd voor actie!  
Ben jij innovatief, ondernemend, communicatief sterk, zorgvuldig, creatief en overtuigd van deze vacature?  
Voor vragen over deze functie kun je terecht bij: Dennis Bus 
E-mail: d.bus@sport-koepel.nl 
Mobiel:  06-55934108 
  


