
 
 

Welzijn Middelburg staat als professionele ondernemer midden in de samenleving. 

Welzijn Middelburg zet zich er voor in dat iedereen in Middelburg en omgeving aan de 

samenleving kan deelnemen en zich kan ontwikkelen. 

  

Welzijn Middelburg is sterk in samen met bewoners en collega's te doen wat mogelijk is 

voor een betere samenleving in buurt, wijk en dorp. 

 

Wij willen in contact komen met sportieve kandidaten voor de functie van  

 

Buurtsportcoach m/v 
 

met aandachtsgebied sport en spel 
(24 uur per week) 

 

 

Functie-informatie 

 

 Vormgeven, organiseren en uitvoeren van:  

 sportbuurtwerk  

 activiteiten in de wijk 

 sportlessen voor vrouwen met diverse culturele achtergronden 

 Ondersteuning bieden aan gymdocenten bij de lessen in het basisonderwijs 

 Donderdag is je vast werkdag, de rest van de uren worden ingevuld in onderling overleg 

 op zoveel mogelijk vaste dagdelen 

 

 

Profiel van de nieuwe medewerk(st)er  

 

 MBO werk- en denkniveau  

 Bevoegd om de docent te ondersteunen bij het gymonderwijs  

 Op flexibele en ondernemende manier uitvoering geven aan de werkzaamheden 

 Bedenken van creatieve activiteiten en die met enthousiasme organiseren en uitvoeren  

 Gericht op het verbeteren en stimuleren van beweging   

 Zelfstandig kunnen functioneren maar ook kunnen samenwerken met verschillende 

 partijen 

 Overbrengen van kennis en vaardigheden op anderen 

 In het bezit van het diploma BHV of bereid dit te halen 

 

 In verband met het geven van bewegingslessen voor culturele vrouwen gaat 

 de voorkeur uit naar een vrouwelijke sollicitant  

 

Wat biedt SWM?  

 

 Werken in een dynamische omgeving in een jong team 

 Arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 

 Het salaris bedraagt bij 36 uur per week minimaal € 2.338,--  en maximaal € 3.279,-- 

bruto per maand 

 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden   

 Mogelijkheid om met je Individueel Keuze Budget privé, scholing en arbeid te 

combineren 

 Opbouw van een LoopBaanBudget voor het bevorderen van je individuele duurzame 

inzetbaarheid 

 Een contract voor bepaalde tijd met mogelijkheid tot verlenging 



 Werkoverleg- en begeleiding 

 

 

Sollicitatie-informatie  

 

 Stuur je motivatie en cv vóór 30 september 2020 naar P&O, Judith Sprangers 

(j.sprangers@welzijnmiddelburg.nl) 

 Voor informatie over de functie bel je met Mariska Burger, 06 24 54 95 71 

 

 

 


