
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 sport-
accommodaties 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: Sportstimulering, Leeghwaterbad, Sportsupport en
Techniek, Beheer en Onderhoud. De bevordering van sport en bewegen, 
bewegingsonderwijs, de organisatie van sportactiviteiten en -evenementen 
en de coördinatie van (maatschappelijke) stages in de sport zijn de 
belangrijkste taken van het team Sportstimulering.
 
Je werkt als het visitekaartje van Spurd voor openbare basisschool 
Oeboentoe en oecumenische basisschool Kawama van brede school 
De Kraal in de wijk Weidevenne. 

Jouw uitdagingen
Onder verantwoordelijkheid van de manager Sportstimulering draag je 
zorg voor:
• De lessen lichamelijke opvoeding van brede school De Kraal
• Het aansturen van groepsdocenten en stagiaires bij de begeleiding van 
 de lessen lichamelijke opvoeding
• Het uitbouwen van en uitvoering geven aan de opzet van het 
 beweegteam van De Kraal
• Het (met andere organisaties) ontwikkelen, organiseren en afstemmen   
 van sportstimuleringsactiviteiten op wijk- en stedelijk niveau
• De lessen Motorische Remedial Teaching (MRT)
• Het opzetten van een Sportieve School

Wij vragen
• Minimaal drie jaar werkervaring in het bewegingsonderwijs
• Een relevante HBOopleiding
• Toewijding, besluitvaardigheid, flexibiliteit en omgevingsbewustzijn
• Goede communicatieve vaardigheden
• Een teamplayer, een netwerker
• Een vanzelfsprekende bereidheid (in overleg) op onregelmatige tijden 
  - na schooltijd, in weekenden en in schoolvakanties - te werken

 Wij bieden
• Een veelzijdige functie in een prettige en dynamische werkomgeving   
 met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
• Een salaris van maximaal € 3.164 bij een 38 urige werkweek afhankelijk   
 van ervaring en opleiding
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Recreatie

Nadere informatie
Neem dan contact op met de manager Sportstimulering Johan Ram 
(niet op woensdag), (via) telefoon 0299 418 100.

Wij zoeken een:

       LICHAMELIJKE OPVOEDING/BUURTSPORTCOACH
(25 uur per week)

Herken je jezelf in deze vacature? 
Stuur dan vóór vrijdag 19 september 2014 je bericht/brief met motivatie en CV naar sollicitatie@spurd.nl of Spurd, 
sollicitatie, postbus 1300, 1440 BH Purmerend. De gesprekken vinden plaats in de week van 22 september 2014.
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