ALCANDER IS OP KORTE TERMIJN OP ZOEK NAAR EEN:

Vakleerkracht L.O. - m/v
12 uur per week
•
•
•
•

Functie:
Ingangsdatum:
Aanstelling:
Functie-indeling:

Sportconsulent – vakleerkracht L.O.
6 september 2021
tot 05 september 2022
schaal 8

ALGEMENE KENMERKEN
Heel Heerlen Beweegt is de uitvoerder van het sportstimuleringsbeleid in de gemeente Heerlen. Het sportstimuleringsprogramma van Heel Heerlen Beweegt richt zich op diverse doelgroepen, van kinderen, volwassenen met en zonder beperking tot ouderen. Doel is om de
Heerlense burger te stimuleren in beweging te komen.
In het kader van het werkdrukakkoord onderwijs is er een samenwerking gestart met basisscholen in Heerlen. Hierin wordt naast het voornamelijk geven van gymlessen aan leerlingen
van de basisschool breder gekeken naar buurtsportaanbod. Doelstellingen liggen op het terrein van verbetering van het sport- en beweegklimaat op diverse basisscholen en is er aandacht voor een gezonde leefstijl, JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), sportdagen, etc.

RESULTAATGEBIEDEN EN WERKZAAMHEDEN
Vakleerkracht L.O.:
- Het plannen, verzorgen en evalueren van gymlessen op één basisschool in Heerlen aan
groep 1 t/m 8 (dinsdag en donderdag)
- Begeleiden studenten van het CIOS/Fontys/PABO
- Zorgen voor inbedding van sportstimuleringsprogramma (activiteiten en evenementen Heel
Heerlen Beweegt) op school en afstemming hiervan met het schoolprogramma
- Deelnemen aan overleggen van het schoolteam en relevante overleggen Heel Heerlen Beweegt
Ben jij in het bezig van lesbevoegdheid LO? En ben jij daarnaast een aanjager, een verbinder,
een zelfstandige werker en neem jij graag het initiatief binnen (het nieuw opzetten van) een project én heb je affiniteit met sport en welzijn? Reageer dan zo snel mogelijk.

POSITIONERING
De sportconsulent ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling, waarbinnen de positie is gepositioneerd.

WIJ VRAGEN
• HBO werk- en denkniveau op het terrein van sport
• Relevante opleiding op HBO-niveau (ALO/Sportkunde);
• Kennis en inzicht in ontwikkelingen in het werkveld;
• Een verbinder, zelfstandig, flexibel en stressbestendig;
• Goede sociale en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
Verdere informatie over de functie kan ingewonnen worden bij: mevrouw Jessie van Wijk, projectmanager Sport. Telefoon: 06-14748472

SOLLICITATIES VÓÓR 27 AUGUSTUS 2021 RICHTEN AAN:
Welzijnsgroep Parkstad Limburg, t.a.v. Alex Sluijs, Postbus 271, 6400 AG Heerlen

Liefst via de mail: asluijs@welzijnsgroep.nl
Werving:
Deze vacature is opengesteld voor zowel het zittende personeel van de organisatie als voor
externe kandidaten, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang krijgen.
Sollicitatiegesprekken zullen half juli gehouden worden.

