
VACATURE BUURTSPORTCOACH JEUGD/ONDERWIJS (0,8 fte) 
 

Wie zijn wij?  

Stichting Jibb+ streeft naar een vitaal Helmond door voldoende beweging en gezonde voeding laagdrempelig, 

toegankelijk en aantrekkelijk te maken waarbij we extra aandacht hebben voor het verkleinen van 

gezondheidsverschillen. Doen, samenwerken en het aantrekkelijk maken van gezond gedrag zijn onze sterke 

punten.Dat is waar Jibb+ voor staat. Dit doen we met heel veel scholen, kinderopvangorganisaties, 

sportaanbieders, gemeente en andere belangrijke partners. Vanuit Jibb+ zijn we per direct op zoek naar een 

buurtsportcoach jeugd/onderwijs. 

 

Wie zoeken we? 

Als buurtsportcoach ben je het grootste deel van je tijd bezig met de uitvoering van diverse 

sportstimuleringsactiviteiten voor basisschoolkinderen, zoals het organiseren en verzorgen van (kleuter)lessen, 

clinics en naschools beweegaanbod. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het organiseren van diverse 

projecten, activiteiten en evenementen en ben je bezig met het opbouwen en onderhouden van jouw netwerk. 

 

Je bent dus 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, vrijwilligers van sportverenigingen, 
samenwerkingspartners en inwoners van Helmond als het gaat om sport, bewegen en gezonde voeding. 

 

Kun jij op een professionele en zelfstandige manier zelf lesgeven? Heb je ervaring en/of affiniteit met de 

doelgroep basisschoolkinderen en beschik je over goede communicatieve vaardigheden? Ben je energiek, vind 

je het leuk om creatief te werk te gaan en kun je goed samenwerken? Word dan onze nieuwe buurtsportcoach 

jeugd/onderwijs! Uiteraard moet je door relevante ervaring, opleiding en/of achtergrond over de capaciteiten 

beschikken om de taken, zoals hierboven beschreven, uit te voeren. Bij voorkeur heb je minimaal mbo werk- en 

denkniveau met een relevante sportgerelateerde opleiding en ben je woonachtig in de regio Helmond. 

 

Wat ga je doen? 

• Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van sportclinics/lessen binnen het 

basisonderwijs op een aantal scholen in Helmond. Het doel is dat de basisschoolleerlingen plezier krijgen in 

bewegen en kennismaken met verschillende sporten die in en rondom Helmond beoefend kunnen 

worden; 

• Je houdt je bezig met het (mede) opzetten en uitvoeren van peuter/kleuterlessen binnen het 

basisonderwijs om de motorische ontwikkeling te stimuleren en leerkrachten te inspireren; 

• Je organiseert naschools sport- en beweegaanbod op een aantal scholen in Helmond vanuit het project de 

Verlengde Schooldag; 

• Samen met collega’s ben je verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van projecten, activiteiten en 

evenementen, zoals BeweegBoost, vakantieactiviteiten en het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi; 

• Je bouwt en onderhoudt jouw netwerk met relevante partners en legt verbindingen tussen sport, 

bewegen, voeding, onderwijs, verenigingen en de buurt/wijk; 

• Je houdt je eigen kennis up-to-date en zoekt continu naar nieuwe of vernieuwende manieren om kinderen 

in beweging te brengen en scholen en kinderopvang te helpen. 

 

Wat kan Jibb+ je bieden? 

• Een afwisselende, flexibele en uitdagende baan binnen een enthousiast, betrokken en gezellig team;  

• Een passend arbeidsvoorwaardenpakket met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sport, waarbij de 

inschaling plaatsvindt in schaal 7 of 8 en het salaris afhankelijk is van opleiding en werkervaring; 

• De mogelijkheid tot (persoonlijke) ontwikkeling en het volgen van relevante cursussen en opleidingen; 

• Een reiskostenvergoeding en een pensioenregeling; 

• Een innovatieve stichting met veel specifieke expertise en hoge kwaliteitsstandaarden. 

 

Ben jij de buurtsportcoach jeugd/onderwijs die we zoeken? 

Dan horen we graag van je. Je sollicitatiebrief en cv kun je uiterlijk 17 februari 2023 versturen naar Rob van der 

Wijst (algemeen manager) via info@jibbplus.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 23 februari 

2023. Kijk voor meer informatie over Jibb+ en de vacature op onze website www.jibbplus.nl.  

http://www.jibbplus.nl/

