
 

VACATURE   

 

Organisatie:  

Jibb+ (www.jibbplus.nl)  

 

Functie:  

Projectleider Voeding (0,6 fte) 

 

Wil jij samen met scholen en maatschappelijke partners aan de slag om de omgeving gezonder te 

maken en voedingseducatie een vaste plek te geven? Heb jij ervaring in het onderwijs en/of met het 

thema voeding en ben je enthousiast? Dan ben jij misschien wel de ideale projectleider bij ons! 

 

Beschikbaar: z.s.m. 

 

Dit ga je doen 

 

Als projectleider ben je bezig met het organiseren en begeleiden van projecten die bijdragen aan een 

gezonde omgeving op school, op de sportvereniging en in de wijk.  Je denkt mee over de organisatie van 

programma’s en projecten, coördineert deze en helpt ook mee in de uitvoering. In het begin ligt het 
zwaartepunt voornamelijk binnen het bijdragen aan een gezonde omgeving binnen het primair onderwijs. 

 

Dit ben jij! 

 

De collega’s bij Jibb+ kunnen zowel zelfstandig als in een team goed functioneren. Je bent een echte 

doener, maar samenwerken en verbinden moet ook in je bloed zitten. Je bent energiek, proactief en 

sociaal betrokken. Daarnaast ben je creatief en durf je buiten de gebaande paden te treden. Je bent 

daardoor een inspirerend voorbeeld voor collega’s, scholen, vrijwilligers van sportverenigingen, 

samenwerkingspartners en inwoners van Helmond als het gaat om gezonde voeding, sport en bewegen. 

Naast de inhoudelijke kennis en ervaring zoeken wij vooral een collega met een professionele, 

enthousiaste uitstraling. Wij vinden iemand met ‘lichtjes in de ogen’ belangrijker dan een specifieke 
opleiding. 

 

 

Wat bieden we? 

-  Een uitdagende baan voor 0,6 FTE (22,8 uur flexibel in te delen), waar veel ruimte is voor 

ontwikkeling en groei. 

- Een contract van een jaar met mogelijkheid tot verlengen 

 - Arbeidsvoorwaarden en beloning conform de CAO-sport. 

-  Een reiskostenvergoeding en een pensioenregeling. 

 

 

Wie is Jibb+ 

 

HISTORIE, MISSIE EN VISIE 

 

Historie 

 

Stichting Jibb+ gaat in januari 2019 van start. Ze komt voort uit stichting Jong Helmond Lekker Gezond en 

stichting JIBB. Stichting Jong Helmond Lekker Gezond is sinds 2014 actief in de gemeente Helmond. Uit de 

in 2008, opgerichte stichting “Sport BSO de Braak” is in 2010 de stichting JIBB ontstaan. Door samen te 
gaan, en zo sport, bewegen en gezonde voeding integraal aan te vliegen, denken we de komende jaren 

sterker in te gaan. De kenmerkende ‘doe-uitstraling’ willen we daarbij centraal laten staan Juist de 

flexibiliteit en daadkracht in de uitvoering die we als organisatie de laatste jaren hebben laten zien, blijft 

van cruciaal belang om dit proces goed te doorlopen.  

 

http://www.jibbplus.nl/


 

Missie (waar gaan we voor?)  

 

Een vitaal Helmond door voldoende beweging en gezonde voeding toegankelijk en aantrekkelijk te maken 

waarbij we extra aandacht hebben voor het verkleinen van gezondheidsverschillen.  

 

Visie (waar staan we voor?)  

 

 

 

Wij willen in Helmond het lokale platform zijn op het gebied van sport, beweging en gezonde voeding. We 

brengen professionals, vrijwilligers en goede ideeën samen en gaan voor betrokkenheid op onze ambitie. 

Dit doen we door te doen, aan te jagen, hiervan te leren en anderen te inspireren. Wij zetten 

enthousiasme, energie, kennis en kunde in, staan naast onze partners en blijven mee ontwikkelen totdat 

het gewenste resultaat is bereikt. 

 

 

Meer weten of solliciteren?  

Stuur jouw brief met CV aan Mieke ten Brincke, management assistente Jibb+  

via e-mail: Info@jibbplus.nl. (www.jibbplus.nl), mobiel nr.: 06 50276021 

mailto:Info@jibbplus.nl
http://www.jibbplus.nl/

