Stagevacature 2021-2022
Sport- en spelbegeleider bij de
combinatiefunctionarissen Sport, cluster Lange Lijnen
Houd jij van afwisseling tijdens het werk en heb je affiniteit met outdoor sporten? Dan is stagelopen
bij de combinatiefunctionaris Lange Lijnen misschien wel iets voor jou!
Binnen het cluster Lange Lijnen ben je vooral bezig met de sporten wandelen, skeeleren,
schaatsen en fietsen/mountainbiken. Je helpt met het onderhouden van het materiaal en het
verzorgen van de lessen aan diverse doelgroepen. De jongste jeugd, middelbare scholieren, maar
ook senioren komen bij ons aan bod. Daarnaast ben je inzetbaar op de Playgrounds en loop je
soms mee met een combinatiefunctionaris van een ander cluster, bijvoorbeeld balsport, dans,
racketsport, enz.

Organisatie

De Schoor organiseert in Almere onder ander 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.

Accommodatie

Kantoorwerkzaamheden: Topsportcentrum, maar als gevolg van de
coronamaatregelen bij voorkeur vanuit huis en eventueel Sporthal Waterwijk.
Uitvoering: vindt plaats door heel Almere.

Taken

- Deelnemers stimuleren tijdens de sport- en spelactiviteiten
- Materiaal onderhouden
- Assisteren tijdens de les
- Eigen lessen creëren en uitvoeren

Dagen/tijden

- In afstemming, mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 – 18.00

Functie-eisen

- mbo Sport en Bewegen niveau 2, 3 of 4

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

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

