
VESTIGINGSMANAGER BSO / 
(BUURT)SPORTCOACH GEZOCHT

Sportstuif zoekt kandidaten voor de functie van vesti-
gingsmanager / (buurt)sportcoach op één van onze sport 
BSO’s. In de gemeenten waar wij met de BSO gevestigd 
zijn, kun je ook aan de slag als (buurt)sportcoach. 
Als vestigingsmanager stimuleer je samen met je vaste 

team kinderen hun eigen talenten aan te spreken. Je kijkt 
door de ogen van het kind en verplaatst je in hun bele-
vingswereld. Je realiseert een veilige, uitdagende leef-, 
leer- en ontwikkelomgeving, zodat kinderen zich optimaal 
kunnen ontwikkelen.

WERKZAAMHEDEN OP DE BSO ZIJN ZOWEL UIT-
VOEREND ALS ORGANISEREND EN BESTAAN UIT:

• Zorg dragen voor het excelleren van de dienstverlening 
 op de vestiging;
•  Administratieve taken (het opmaken van  personeels
 roosters, agenda’s, notulen en beleidsstukken);
• Wekelijks individueel overleg met leidinggevende(n) en 
 algemeen overleg met andere teamleiders;
• Het succesvol uitdragen en waarborgen van het concept 
 van Sportstuif; 
• Geven van rondleidingen en daarbij het binden van 
 klanten;
• Communicatie met nieuwe en bestaande klanten;
• Aansturen en motiveren van een team van pedagogisch 
 medewerkers, assistent leidinggevenden en overige 
 beroepskrachten;
• Pedagogische taken;
• Organiseren en uitvoeren van sportplanningen;
• Ophalen van kinderen op school en het begeleiden naar 
 de BSO;
• Promotionele activiteiten.

De functie is parttime en/of fulltime per week verdeeld over 
meerdere dagen. Ben je in het bezit van een rijbewijs B en auto 
én ben je klaar met HBO Pedagogiek, HBO Sociale studies, HBO 
Sportkunde, SBE of ALO, dan is dit de perfecte baan!

We bieden de ideale functie. Je komt in een jong en enthousiast 
team met geschoolde professionals (met een achtergrond als 
ALO, Sportkunde, Pedagogiek, Sport en bewegen). Je wordt 
gecoacht door ervaren collega’s. Daarnaast is er veel gelegenheid 
om samen te werken en om van elkaar te leren, én er worden 
regelmatig leuke uitjes georganiseerd.

€ 2.969 PER MAAND OP BASIS VAN 36 UUR 

CAO kinderopvang. Riante pensioensregeling, reiskostenregeling en eindejaarsuitkering. Ruim 6 weken vakantie. Bij goed functioneren garanderen wij 
een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

DE WERKZAAMHEDEN ALS (BUURT)SPORTCOACH 
ZIJN ZEER UITEENLOPEND:

• Het organiseren en uitvoeren en/of ondersteunen van 
 gymlessen in het primair onderwijs;
• Het organiseren en uitvoeren van speelpleinactiviteiten 
 en extra beweegmomenten voor basisschoolkinderen;
• Het organiseren en uitvoeren van sportieve projecten 
 voor basisschoolkinderen;
• Het organiseren en uitvoeren van projecten voor andere 
 doelgroepen (peuters, jongeren, volwassenen, senioren, 
 unieke sporters);
• Promotionele activiteiten.

CONTACTGEGEVENS
t.a.v. Joep Pouls of Martine Sanders

vacatures@sportstuif.nl / 088 - 633 20 80


