Vacature
Spurd zoekt een vakdocent Lichamelijke Opvoeding
(m/v) (het aantal uren is flexibel en afhankelijk van je beschikbaarheid)
Ben jij enthousiast, flexibel en ga je uitdagingen niet uit de weg? Dan is de
functie van vakdocent Lichamelijke Opvoeding in het primair onderwijs
misschien wel de baan voor jou!
In opdracht van diverse schoolbesturen geeft Spurd lessen lichamelijke
opvoeding in het primair- en voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs in Purmerend en in de regio Waterland.

Jouw rol
Als vakdocent geef je de lessen lichamelijke opvoeding aan de groepen 3
tot en met 8. Daarnaast is het mogelijk dat je samen met de wijkbuurtsportcoach en andere organisaties sportstimuleringsactiviteiten op wijkniveau
organiseert.
Lichamelijke opvoeding is vanzelfsprekend onderdeel van een gezonde
leefstijl. Je behoort tot de groep vakdocenten die met enthousiasme het
bewegingsonderwijs op een kwalitatief hoog niveau aanbiedt. Je bent op de
school of scholen het visitekaartje van spurd.

Als ideale kandidaat










Heb je goede communicatieve vaardigheden, ben je een teamplayer
en netwerker, ben je toegankelijk en stap je makkelijk op mensen af.
Ben je een inspirerende en enthousiasmerende persoon met een dosis
creativiteit, innovatiekracht en zelfkennis.
Ben je nieuwsgierig naar nieuwe onderwijstrends en sta je open voor
nieuwe ontwikkelingen.
Heb je een ALO opleiding afgerond.
Is het een pre als je minimaal drie jaar ervaring hebt in het geven van
lessen lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs.
Heb je een MRT opleiding afgerond (of bereidheid deze te behalen).
Ben je in het bezit van een geldig rijbewijs B.
Ben je in het bezit van een EHBO diploma (of bereidheid deze te
behalen).
Ben je flexibel als het gaat om werken in de avonden en/of
weekenden.

Wat wij jou bieden is







Een plek in een team van enthousiaste collega’s die hart voor sport
hebben.
Een afwisselende functie in een prettige en dynamische werkomgeving
met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
Een organisatie die constant in beweging is en inspeelt op de
actualiteit, waaraan jij je steentje bijdraagt.
De mogelijkheid te werken aan een belangrijk maatschappelijk doel:
gezonde kinderen die bewegen leuk vinden.
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Zwembaden.
Een salaris van maximaal € 3.358 (schaal 8) afhankelijk van opleiding en
ervaring bij een 38-urige werkweek.

Belangstelling?
Reageer door je motivatie en cv te sturen naar sollicitatie@spurd.nl onder
vermelding van vakdocent Lichamelijke Opvoeding (m/v).
Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met
Johan Ram, manager Sportstimulering, (0299)418100.

