Stagevacature 2020-2021
Sport- en spelbegeleider bij de buurtsportcoach
Almere Stad-Oost
Als stagiair bij de buurtsportcoach in Stad-Oost help je mee bij het organiseren van evenementen.
Daarnaast kun je worden ingezet voor diverse projecten, zoals b.v. de Health Challenge, Senioren
activiteiten (RSA) en evt. Pauzesport.
Heb je de opdracht om lessen te geven? Geen probleem; wij werken nauw samen met de
basisscholen in Almere Stad-Oost.
Organisatie

Project/
Accommodatie

De Schoor organiseert in Almere onder andere het sociaal cultureel werk,
het maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en
jongerenwerk en brengt heel Almere in beweging. We maken deel uit van de
wijkteams én zetten ons in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van
bewoners. Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het
motto: Meedoen mogelijk maken!
In buurt- en jongerencentra, in de speeltuin en op de jeugdlanden, op
sportvelden en brede scholen; verspreid over de hele stad kunnen
Almeerders elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en
cursussen. Ca. 300 professionals werken hiervoor samen met honderden
vrijwilligers en stagiairs.

Vanuit de buurtcentra Cobra en de Draaikolk hebben wij de perfecte
uitvalsbasissen om evenementen en activiteiten op te zetten en te
ontwikkelen. Daarnaast bieden we veel activiteiten aan voor senioren in en
rondom de buurtcentra.

Taken

- Ontwikkelen/uitvoeren van activiteiten en evenementen.
- Ontwikkelen/uitvoeren van pauzesport leskaarten.
- Samenwerken en overleggen met partners uit het stadsdeel Stad Oost.

Dagen/tijden

- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Mocht de woensdag nodig zijn dan kunnen we dit in overleg met de
combinatiefunctionarissen Sport en de assistent buurtsportcoach meestal
wel oplossen.

Functie-eisen

- MBO sportopleiding.
- Talent voor organiseren en/of lesgeven.

Interesse? Gebruik de link naast deze vacature op de website voor het online reactieformulier en
we nemen contact met je op.

Voor meer informatie kan je terecht op www.deschoor.nl (zie Stage) of mailen naar: stage@deschoor.nl

