
 

 
 
Stichting Binnensport Boekel zoekt een kandidaat voor de functie van: 
 

Sport- en Beweegcoach / Combinatiefunctionaris (m/v)  
voor 15-20 uur per week 

 
Gezondheid, sport en bewegen voor alle doelgroepen staan op dit moment volop in de belangstelling 
en zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samenwerking tussen deze thema’s binnen het 
onderwijs, de gemeente, de buitenschoolse opvang, sportverenigingen en zorginstellingen kan veel 
winst opleveren. Stichting Binnensport Boekel heeft hier met succes binnen de gemeente Boekel de 
afgelopen jaren het voortouw in genomen.  
 
Heb jij passie voor sport en krijg jij met jouw enthousiaste aanpak de inwoners van de gemeente 
Boekel in beweging? Dan zijn wij per half augustus op zoek naar jou!  
 
Functieomschrijving 
Als Sport- en Beweegcoach ben je vooral bezig met het organiseren en verzorgen van allerlei sport- 
en beweeglessen voor de inwoners van de gemeente Boekel.  
Tot je taken behoren o.a.:  

- Geven gymnastieklessen aan basisschoolleerlingen, 
- Geven van diverse sportlessen aan de verschillende doelgroepen, zoals free run, turnen,  

naschools sport aanbod, Work Outs, circuittraining, zelfverdediging, activiteitenmiddagen, etc.   
- Bedenken, uitwerken en uitvoeren van vernieuwende sport- en beweegactiviteiten voor de 

verschillende (vergeten) doelgroepen, 
- Verenigingen op sportgebied ondersteunen.  

 
Functie-eisen: 
Je bent iemand die sport en bewegen op een enthousiaste wijze kan overbrengen en die makkelijk 
contact maakt met de verschillende doelgroepen. Je bent in staat om zowel zelfstandig als in 
teamverband te werken. Daarnaast herken je jezelf in de volgende vereisten:  

- Afgeronde sportopleiding (bij voorkeur Academie Lichamelijke Opvoeding) 
- (Enige) ervaring in het geven van diverse sportlessen 
- Affiniteit met de verschillende doelgroepen 
- Sportief en flexibel persoon met organisatietalent die van aanpakken weet 
- Bereidheid tot het werken in de (voor)avond, weekenden en vakanties 
- Initiatiefrijk en vernieuwend 
- In het bezit van een EHBO / BHV diploma of bereid zijn om deze te behalen 

 
Wat bieden we? 

- Een uitdagende baan, waar ruimte is voor ontwikkeling en groei,  
- Een contract van een jaar. Bij gebleken geschiktheid behoord een vaste aanstelling tot de 

mogelijkheden. 
- Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-sport 

 
Meer weten of solliciteren?  
Stuur jouw CV en motivatie uiterlijk 3 juli aan Anke van Haandel (manager SBB)  via e-mail: 
contact@sporthaldeburcht.nl. Ook bereikbaar op telefoonnummer 0492-322222.  
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