
 

 

 

SportDrenthe is op zoek naar jou! 

Buurtsportcoach Meppel 24 uur (m/v) 
 
Met sport Drenthe nog beter maken en zoveel mogelijk mensen in Drenthe in beweging zetten is 
onze missie. 
 
Vanuit onze standplaats Hoogeveen adviseert, ondersteunt en stimuleert ons team van enthousiaste 

en kundige medewerkers sportbonden, -verenigingen, gemeenten en diverse andere organisaties om 

zoveel mogelijk mensen in Drenthe op een verantwoorde wijze te laten deelnemen aan sport, 

sportieve recreatie of andere gezonde beweegactiviteiten.  

SportDrenthe zoekt per 15 augustus 2018 een buurtsportcoach voor het team van 

Buurtsportcoaches van Meppel Actief. Tot de werkzaamheden behoren activiteiten die sport, 

bewegen en een gezonde levensstijl stimuleren door samen te werken met scholen, verenigingen en 

andere partners. Ook het ondersteunen van sportverenigingen is onderdeel van de taken.   

Wat hebben wij jou te bieden? 

- Een uitdagende baan met veel eigen verantwoordelijkheid om je baan zo in te vullen dat het 

leidt tot resultaten.  

- Een interessant netwerk op het gebied van de ‘Kracht van Sport’ in Drenthe. 

- Naast een leuke en bijzonder veelzijdige functie afhankelijk van opleiding, leeftijd en 

ervaring, een salaris in functieschaal 8 van de CAO-sport.  

- In eerste instantie een aanstelling voor een jaar met mogelijkheden voor verlenging. 

 

Wij zoeken een collega die: 

- HBO opgeleid is. Bij voorkeur ALO of Sportkunde met CIOS (of vergelijkbare) vooropleiding. 

- Het leuk vindt om diverse doelgroepen in beweging te zetten en positieve gezondheid te 

stimuleren. 

- Die aanpakt, kansen ziet en deze probeert te verzilveren.  

- Beschikt over organisatietalent en adviesvaardigheden. 

- Resultaatgericht en flexibel inzetbaar is onder en na schooltijd, in de avonduren en 

incidenteel in het weekend.  

- Goed kan samenwerken, communicatief vaardig is en overtuigingskracht heeft.  

- In staat is om zelfstandig te werken en het team van stagiaires aan te sturen. 

- Inzetbaar is in de gemeente Meppel. 

- In bezit van rijbewijs en auto is. 

- Bij voorkeur woonachtig is in de omgeving van Meppel. 

Geïnteresseerd?  
Stuur je CV + motivatiebrief voor 13 juni 2018 naar info@sportdrenthe.nl. Na een selectie volgen 
sollicitatiegesprekken op maandagmiddag 18 juni 2018 bij SportDrenthe in Hoogeveen. 
 
Functie-informatie:  
Inlichtingen over deze functie kun je inwinnen bij Alida Pasveer, sportprogrammamanager  
SportDrenthe. Contact neem je op via het telefoonnummer 0528-233775 (maandag tot en met 
donderdag) of per e-mail apasveer@sportdrenthe.nl.  
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