Per 1 april 2019 zoeken wij twee nieuwe collega’s voor de functie van:
COORDINATOR ONLY FRIENDS UTRECHT
3 uur per week op de zaterdag

De pluspunten
• Jij bent de spil tussen de kinderen, de vele vrijwilligers en de ouders
• Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en de ontwikkeling van een aantal
specifieke sporten
• Jouw deskundigheid draagt bij aan de opbouw en ontwikkeling van een super toffe
sportclub
Wat ga je doen:
Je werkt op zaterdagochtend, met uitzondering van de zomer en kerstvakantie, bij de
sportclub. Je belangrijkste taak is het bieden van een veilig en passend sportaanbod voor
de kinderen, waarbij trainers en sportbegeleiders vragen om jouw steun en coaching en
ouders van kinderen geïnformeerd willen worden over de sportmogelijkheden en de
ontwikkeling van zijn/haar kind. Als coördinator Only friends Utrecht ben je het
belangrijkste aanspreekpunt voor de kinderen en ben je, samen met je collega’s
coördinatoren, verantwoordelijk voor de algemene werkzaamheden die horen bij de
functie. Een voorbeeld hiervan is het maken van het maandelijkse sportprogramma. Dat
vraagt dus naast de zaterdag wat extra tijd. Ook de organisatie en ontwikkeling van een
aantal specifieke sporten vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Als coördinator ben je
lid van het bestuur en is je inbreng van grote waarde tijdens de bestuursvergadering.
Wat zoeken wij in jou?
• Je bent bij voorkeur HBO opgeleid en hebt een lesbevoegdheid
• Je hebt affiniteit in het werken met kinderen met een beperking
• Je hebt ervaring in het lesgeven en bent zelf ook vaardig in diverse sport- en
speltechnieken
• Je hebt overzicht, kunt snel reageren en anticiperen
• Stressbestendigheid, creativiteit en flexibiliteit zijn specifieke functiekenmerken
• Je beschikt over een portie inlevingsvermogen, geduld en enthousiasme
• Je bent beschikbaar op zaterdag tussen 09.00-13.30 uur
Werken bij Only Friends Utrecht (De Hoogstraat Sport)
Only Friends Utrecht is dé sportclub in de stad Utrecht voor kinderen met een beperking
in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar. Elke zaterdag tussen 10.00-13.00 uur nemen
kinderen, in de sportzaal van De Hoogstraat Revalidatie, deel aan verschillende sporten
dit onder begeleiding van trainers. Een volledig overzicht van de sporten en alle
informatie over de sportclub vind je op www.onlyfriendsutrecht.nl. Naast het bestuur en
de vele vrijwilligers kent de sportclub (naast jou) twee collega coördinatoren.
Arbeidsvoorwaarden
Je aanstelling betekent een dienstverband bij De Hoogstraat Sport. We bieden jou:
• Een leuke baan in een mooi bedrijf waar medewerkers hun talenten kunnen
benutten en ontwikkelen
• Een jaarcontract voor 3 uur per week, met uitzicht op een aanstelling voor
onbepaalde tijd
• Een mooie, moderne werkomgeving bij het Wilhelminapark in Utrecht, goed
bereikbaar per fiets, OV en auto
• Een prima salaris wat past bij je opleiding en ervaring
• Een vakantietoeslag van 8,33% en een volledige dertiende maand
• Uitgebreide gratis sportmogelijkheden, zoals yoga, fitness, zwemmen
Kom verder
Eerst meer informatie? Dan staat Karin den Balvert, manager De Hoogstraat Sport,
(telefoon 030-256 1549) voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden.

Direct solliciteren?
Je kunt je sollicitatiebrief met motivatie en cv vóór 22 maart a.s. e-mailen naar:
sollicitatie@dehoogstraat.nl, of gebruik het sollicitatieformulier op de website, vermeld
hierbij vacaturenummer 19.022.

