
 

 

Bewegen loont, altijd! 
 

Sportief Capelle is een dynamisch bedrijf, dat midden in de Capelse samenleving staat en een belangrijke 
plaats inneemt in de Capelse sport- en beweegwereld. De organisatie van Sportief Capelle bestaat uit de 
teams Accommodatie & Exploitatie en Sport & Bewegen.  

 

Voor het team Sport & Bewegen zoeken wij een enthousiaste: 

Sport & Beweegmakelaar/-coach  
met pit en gevoel voor de maatschappelijke kracht van sport en bewegen. 

(32 – 38 uur per week / projectaanstelling voor één jaar)  

 
 
Wat ga je doen: 
Het accent van jouw werkzaamheden ligt op het bereiken en ondersteunen van Capellenaren die op zoek zijn 
naar sport- en beweegaanbod dat bij hen past. Je werkt daarbij vooral met mensen die drempels ervaren bij 
het sport- en bewegen, zoals inactieven, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, ouderen en 
chronisch zieken. Je begeleidt hen bij het vinden van sport- en beweegaanbod die past bij de 
ondersteuningsbehoefte. Daarnaast organiseer en coördineer je sport- en beweegprojecten en activiteiten 
voor deze doelgroepen, die je deels ook zelf uitvoert. Je hebt kennis van het thema gezonde leefstijl en 
ervaring met het bevorderen van gezond gedrag. 
 
Je werkt hierbij samen met enerzijds (lokale) sport- en beweegaanbieders en anderzijds met organisaties uit  
het maatschappelijk- en zorgwerkveld, zoals SportMEE, ouderenorganisaties, welzijn- en zorgorganisaties en 
organisaties op het gebied van arbeidsparticipatie. De samenwerking bestaat bijvoorbeeld uit het verzorgen 
van voorlichting over sport en bewegen bij zorglocaties en samen met andere uitvoerende organisaties 
projecten en activiteiten op wijkniveau organiseren.  
 
Wie ben jij: 
Herken je jezelf in het onderstaande profiel, dan nodigen we je graag uit om op deze functie te solliciteren: Wij 
vragen:  

• Minimaal een afgeronde Mbo-opleiding op niveau 4 in relatie tot de vakgebieden Sport, Bewegen en 
Welzijn; 

• Minimaal twee jaar relevante werkervaring in de combinatie van de werkvelden sport en welzijn;  

• Organisatorisch inzicht; kunnen organiseren van eigen werk; 

• Goede sociale- en communicatieve vaardigheden; 

• Het vermogen om te fungeren als netwerker en teamplayer; 

• Een (pro)actieve, ondernemende en stimulerende houding;  

• Een klantgerichte en kwaliteitsgerichte werkhouding;  

• Een flexibele inzetbaarheid (bereidheid tot inzet in avonduren en weekenden). 
 
Wat bieden wij: 
Een boeiende functie in een dynamische omgeving met een projectaanstelling voor minimaal één jaar. De 
beloning (salaris) is conform de CAO Sport (schaal 7) en afhankelijk van de relevante werkervaring. 
 
Solliciteren? 
Voor meer informatie over de procedure en inhoud van deze functie kun je contact opnemen met  
Mevrouw E. Seelaar, Manager Sport & Bewegen, Sportief Capelle, tel. 010-2588787. Je motivatiebrief en CV 
kun je tot en met 8 oktober 2021 sturen naar mevrouw Witteveen,  l.witteveen@sportiefcapelle.nl. Houd 
rekening met sollicitatiegesprekken in de week van 11 oktober.  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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