
Wie ben jij?
Jij hebt een passie voor sport waarbij je graag in contact 

staat met de inwoners van Gouda. Door jouw 

enthousiasme weet je makkelijk verbinding te leggen met 

verschillende doelgroepen en weten zij ook wat voor toffe 

sport- en beweegactiviteiten er allemaal in Gouda 

georganiseerd worden. Daarnaast werk je graag samen 

met professionals uit een divers werkveld. Jij weet hoe je 

mensen in beweging krijgt en doet dit het liefst tijdens 

grootschalige evenementen. Je werkt graag in een hecht 

team waarmee je gezamenlijke doelstellingen behaalt. 

Naast verstand van bewegen begrijp je ook hoe belangrijk 

het is om bewegen in te zetten als middel binnen de stad. 

Je bent flexibel inzetbaar en vindt het leuk om iedere dag 

weer een gevarieerde agenda te hebben. 

Jouw werkzaamheden
Als Buurtsportcoach+/ Event verantwoordelijke … 

• breng je diverse Goudse doelgroepen in beweging

• ben je verantwoordelijk voor de organisatie van 

evenementen zoals Gouda Beach, Goudse 

schoolsporttoernooien, vakantieprogramma’s, etc. 

• ga je aan de slag als clubkadercoach op een Goudse 

sportvereniging

• ondersteun je de verenigingsondersteuner bij 

verschillende uitdagingen

• heb je ervaring met het begeleiden van verschillende 

doelgroepen

• bewaak je een veilig en sociaal klimaat binnen de 

groep deelnemers

• werk je gemakkelijk samen met andere Goudse 

organisaties en onderhoud je deze contacten

• observeer en stimuleer je de deelnemers tijdens de 

sport- en beweegactiviteiten

• ben je in staat om activiteiten te monitoren en bij te 

sturen, waar nodig

• heb je ideeën over nieuw sportaanbod, hoe dit in 

Gouda uit te rollen en maak je hier een helder plan van

• ga je gemakkelijk zelfstandig aan de slag

• werk je graag samen binnen een hecht team met oog 

voor de doelstellingen van je collega’s

Wat vragen wij?

• Minimaal MBO4+ werk- en denkniveau

• EHBO/BHV of je bent bereid deze te halen

• Ervaring om met een grote diversiteit aan 

doelgroepen samen te werken

• Behoefte aan een hecht team met wie je samen 

aan Goudse sportdoelstellingen gaat werken

• Goede contactuele eigenschappen

Ben jij een vak- of zwemonderwijzer met 

passie voor het organiseren van evenementen?

Neem contact met ons op om de

mogelijkheden te bespreken!

Hoe brengen wij jou in beweging?

• Een leuke werkplek met afwisselende 

werkzaamheden

• Salaris conform CAO Zwembaden, 

schaal 7

• Interne opleidingsmogelijkheden

• Als je nog geen EHBO of BHV certificaat 

hebt, zorgen wij dat je deze 

kan halen

• 25 vakantiedagen op basis van een 

38-urige werkweek

• Veel vrijheid, ruimte voor creativiteit, 

mogelijkheden om te ontplooien en met 

initiatieven te komen en je functie uit te 

oefenen

• Werken in een gezellig en enthousiast team

Buurtsportcoach+ / Event verantwoordelijke 

SPORT•GOUDA heeft de ambitie om er voor te zorgen dat in 2030 iedereen in 

Gouda mee kan doen. Dat hoort bij de sport. Dat hoort bij ons. Iedereen hoort 

erbij en iedereen is welkom. SPORT•GOUDA is dé organisatie op het gebied van 

sporten en bewegen in Gouda. Samen plezier hebben in bewegen, kennismaken 

met verschillende sporten en anderen ontmoeten staan wat ons betreft voorop! 

Om dit te realiseren hebben wij een uitdagend pakket met projecten en 

evenementen, verenigingsondersteuning, vakonderwijs, Gouda Goed Bezig, 

aangepast sporten en sporten in het sociaal domein. Daarnaast zijn wij ook 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het Gouds Sport- en Preventieakkoord.

TEAM SPORT•GOUDA zoekt een:

(30 - 36 uur per week)

Interesse?Interesse?
Ben je geïnteresseerd en zie je een 

uitdaging in deze functie? Dan nodigen wij 

je uit om te solliciteren. 

Heb je nog inhoudelijke vragen over deze 

functie, neem dan contact op met 

Kristen van Leeuwen via:

email: peno@sportpuntgouda.nl of 

telefoonnummer: 0182 590 910. 

De uiterste reactiedatum is maandag 

15 augustus 2022. De gesprekken vinden 

plaats in de week van 22 augustus 2022. 

Een VOG en referentiecheck maken 

onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

0182 590 910 peno@sportpuntgouda.nl Tobbepad 4, 2803 WH Gouda sportpuntgouda.nl
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