
Spurd zoekt een

VerenigingsondersteunerVerenigingsondersteuner
(19 uur per week) 

(m/v)

Spurd is dé organisatie 
voor sport en sportieve 
vrijetijdsbeleving in en 
om Purmerend. 
Gasten van Spurd 
komen hierbij op 
de eerste plaats.
 
Spurd exploiteert het 
Leeghwaterbad en 
de Purmerendse 
sportaccommodaties 
en organiseert 
sportieve activiteiten 
en evenementen.
 
Spurd staat voor een 
open, creatieve, 
slagvaardige en 
innovatieve 
organisatie.
 
Met haar unieke 
sportaccommodaties 
en vernieuwende 
activiteiten gaat 
Spurd voor de 
koppositie op de 
vrijetijdsmarkt van 
Purmerend en 
omgeving, een 
maximaal 
rendement en 
een continue 
vitale organisatie.

Positie
Spurd kent vier teams: Sportsupport, Leeghwaterbad, Sportstimulering 
en Techniek, Beheer en Onderhoud. De exploitatie van de binnen- en 
buitensportaccommodaties en de Sport-O-Theek, informatie over 
activiteiten van Spurd en verenigingsondersteuning zijn de belangrijkste 
taken van Sportsupport. Bij Sportsupport werken 11 collega’s waarvan 
één verenigingsondersteuner die je directe collega wordt. 

Je uitdagingen
Onder verantwoordelijkheid van de manager Sportsupport draag je 
zorg voor:
• Het informeren, adviseren, begeleiden en ondersteunen van 
 bestuurders en vrijwilligers in de sport.
• Het coördineren en uitvoeren van verenigingsadviestrajecten met 

thema- en voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen en workshops.
• Het opbouwen en onderhouden van een netwerk met onder andere

Sportraad, sportverenigingen, sportbonden, onderwijsveld en bedrijfs-
leven.

• Het verzorgen van beleids- en financiële rapportages.

Wij vragen:
• Je bent een verbindend, inspirerend persoon die op verschillende 

niveaus kan acteren.
• Je bent een vernieuwend persoon met een klant- en servicegerichte 

instelling. 
• Je bent een netwerker en beschikt over goede schriftelijke en 

contactuele vaardigheden. 
• Je bent een goede planner en organisator die in staat is prioriteiten 

te stellen.
• Je beschikt over een HBO opleiding en hebt enige jaren beleids- en

 projectervaring.
• Je hebt een vanzelfsprekende bereidheid om op onregelmatige tijden

(avonden/weekenden) te werken.  
• Je hebt de competenties toewijding (betrokken), besluitvaardig, 

flexibiliteit en omgevingsbewustzijn.

Wij bieden:
• Een veelzijdige functie in een prettige en dynamische werkomgeving 

met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
• Een salaris van maximaal € 3.521 per maand (bij 38 uur p.w.) 

afhankelijk van ervaring en opleiding.
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Recreatie.

Nadere informatie:
Neem dan contact op met de manager Sportsupport Ineke Verwer, 
telefoon 0299 - 418 122.

Herken je jezelf in deze vacature? 
Stuur dan je CV en motivatie vóór maandag 8 september 2014 naar sollicitatie@spurd.nl of 
Spurd, sollicitatie, Postbus 1300, 1440 BH Purmerend. De (eerste) gesprekken vinden plaats in 
de tweede helft van september 2014.

ervaring in
het sportverenigingsleven

is een pre!


