SPORT•GOUDA biedt iedere Gouwenaar de mogelijkheid om te bewegen waarbij
plezier voorop staat. Wij zijn de sportorganisatie die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van het Goudse sportbeleid. Wij beheren en exploiteren een breed
aanbod van sportvoorzieningen waaronder ook het Groenhovenbad en brengen
Goudse inwoners in beweging.
Binnen de afdeling Bewegen & Leefstijl hebben wij de ambitie om alle Gouwenaars
op zijn of haar niveau in beweging te krijgen. Om dit te realiseren hebben wij een
uitdagend pakket met projecten, verenigingsondersteuning, vakonderwijs, Gouda
Goed Bezig, aangepast sporten en sporten in het sociaal domein. Daarnaast zijn wij
ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het Gouds Sportakkoord.
Om onze doelstelling te realiseren is SPORT•GOUDA altijd op zoek naar
samenwerkingen met andere partijen om daarmee de maatschappelijke waarde van
sport en bewegen te verhogen.

Wil je werken in een enthousiast team van vakdocenten?
Waar je jouw specifieke kwaliteiten kunt inzetten om niet alleen op school, maar ook
daarbuiten een optimaal sport en beweegklimaat tot stand te brengen?

Reageer dan nu en word onze nieuwe Vakleerkracht Bewegingsonderwijs!
Wat vragen wij?
Bij SPORT•GOUDA werken we samen aan plezierig
en kwalitatief goed vakonderwijs. Jij verzorgt de
lessen bewegingsonderwijs op jouw school en
daarnaast regel je ook andere zaken rondom het
bewegen van jouw leerlingen. Je bent onderdeel van
de L.O. sectie bij SPORT•GOUDA. Je organiseert
sportdagen, verbindt je leerlingen met verenigingen
en regelt andere projecten die SPORT•GOUDA
uitvoert. Je kunt leren van je collega’s en wij leren
graag van jou! Heb je kennis en kunde van een
specifiek onderwerp dat je met ons wilt delen en
waar je je verder in wilt ontwikkelen? Dan geven we
je graag die ruimte.

•
•
•
•

Combinaties met het geven van zwemles of een
combinatie als groepsleerkracht op school en
vakleerkracht LO horen zeker tot de mogelijkheden.

•

Hoe brengen wij jou in beweging?
• Een enthousiast team, waarmee
vakinhoudelijke discussies gevoerd worden;
• Marktconform salaris CAO Zwembaden,
schaal 8;
• Als je nog geen EHBO, BHV certificaat en
reanimatie hebt, zorgen wij dat je deze kunt
halen;
• Veel vrijheid, ruimte voor creativiteit,
mogelijkheden om je te specialiseren tot een
interesse gebied;
• Parttime/Fulltime basis;
• SBO en regulier basisonderwijs.

•

•
•
•

Een afgeronde ALO opleiding;
Onderwijsbevoegdheid sport;
Zelfstandigheid in plannen en lesgeven;
Met collega’s samen kunnen werken in
een sportsectie;
Een frisse kijk op bewegingsonderwijs en
vernieuwend te werk gaan;
Passie voor bewegen en dit ook kunnen
overdragen op anderen;
Initiatiefrijke, enthousiaste participatie
bij diverse sportactiviteiten;
EHBO/AED, reanimatie of je bent bereid
deze te halen;
Je bent op de hoogte van actuele
ontwikkelingen binnen het reguliere
basisonderwijs. Deze dragen positief bij
aan de kwaliteit en kwantiteit van
bewegen op school en je weet deze voor
scholen te vertalen naar de praktijk.

Heb je nog inhoudelijke vragen over deze
functie, neem dan contact op met Kristen
van Leeuwen via peno@sportpuntgouda.nl
of bel 0182 590910. De vacature blijft
openstaan, totdat deze is ingevuld.

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief, inclusief CV naar:
SPORT•GOUDA BV, T.a.v. Personeelszaken

Tobbepad 4, 2803 WH GOUDA
Per e-mail: peno@sportpuntgouda.nl

