De Meerpaal in Dronten verbindt mensen en organisaties. De unieke multifunctionele
organisatie biedt een breed scala aan activiteiten voor jong en oud op het gebied van cultuur,
welzijn, theater, bioscoop, grand café, alsmede congressen en exposities. Dit alles vanuit
een uniek gebouw in Dronten, twee dorpshuizen en vanuit de wijken. De Meerpaal is een
organisatie met veel gezichten en zeer veel mogelijkheden. De ambitieuze organisatie met
130 professionele medewerkers en 500 betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie en
ontmoeting.
De afdeling Meerpaal Welzijn is er voor álle inwoners van de gemeente Dronten: van 0 –
100, van alleenstaand tot gezin. Welke vraag je ook hebt, bij ons kun je terecht. Ook
verenigingen en organisaties kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en
samenwerkingen.
Door verbindingen te leggen met inwoners, organisaties en netwerken, vertalen wij vragen
uit de samenleving in producten en diensten.
Voor onze afdeling De Meerpaal Welzijn, zijn wij op zoek naar een:

Buurtsportcoach (16 - 20 uur)
Als buurtsportcoach werk je binnen de afdeling Welzijn en ben je net als de jongerenwerkers
en sociaal werkers zowel signaleerder als uitvoerder in het voorveld. Door het aanbieden van
een gestructureerd en gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten voorzie je in een
zinvolle vrijetijdsbesteding voor alle inwonersgroepen waarbij je bijdraagt aan een gezonde
leefstijl voor alle inwoners van de gemeente Dronten.
Taken en verantwoordelijkheden
 Inwoners kennis laten maken met het sport- en beweegaanbod in de gemeente Dronten
en daarmee stimuleren tot een gezonde leefstijl;
 Afnemen van de MQ scan in het primair onderwijs;
 Opzetten van vraaggerichte, structurele activiteiten voor diverse doelgroepen;
 Het zoeken naar samenwerkingspartners op het gebied van sport, onderwijs, welzijn,
zorg en gezondheid om uitvoering te geven aan de werkzaamheden
 Uitvoering geven aan en faciliteren van activiteiten en evenementen
 Borging van de activiteiten bij lokale aanbieders
Functie-eisen
 Minimaal een afgeronde sport/beweegopleiding op MBO 4 niveau
 Bevoegdheden op het zelfstandig aanbieden van een sport- of beweegactiviteit
 Ervaring in het opzetten, organiseren en uitvoeren van activiteiten
 Vaardig in het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsnetwerken
 Inzicht hebben in de werkwijze van scholen, sportverenigingen, zorginstellingen en
welzijnswerk
 Kan zelfstandig werken
 Enthousiast en motiverend
 Teamspeler door bij te dragen aan een gezamenlijk resultaat
 Kennis van de lokale sociale kaart is een pre, specifiek op het gebied van sport- en
beweegmogelijkheden
 Proactieve werkhouding

Wij bieden
Voor deze functie geldt dat wij een uitdagende werkomgeving en een passend
arbeidsvoorwaardenpakket bieden conform de CAO Sociaal Werk, schaal 7.
Bij vragen kun je tot 16 augustus contact opnemen met Shanna Brižić, programmaleider De
Meerpaal Welzijn op telefoon: 06-30995151, daarna met de P&O Adviseur.
Heb je interesse in bovengenoemde functie, dan verzoeken wij je vriendelijk je schriftelijke
motivatie met CV uiterlijk 1 september 2019 te sturen aan:
De Meerpaal
t.a.v. Leonie de Gruiter-Berkenbosch, P&O Adviseur
Postbus 92, 8250 AB Dronten of per mail aan personeelszaken@meerpaal.nl
De gesprekken staan gepland op dinsdag 17 september.
Een combinatie met de functie van verenigingsondersteuner sport is mogelijk.

