Vacature

Verenigingsadviseur
(24 uur per week)

Wij geloven dat een actieve en gezonde leefstijl bijdraagt aan de vitaliteit en het geluk van mensen.
Een samenleving waarin iedereen meedoet door sport en bewegen motiveert en inspireert ons.
Zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen en aanzetten tot een gezonde leefstijl. Dat is waar
Spurd zich voor inzet. We zien meer aandacht voor sport, maar vooral individueel sporten en minder
bij sportverenigingen. Spurd ontwikkelt een sport- en beweegvisie, waar de sportverenigingen in
zogenoemde ronde tafelgesprekken worden betrokken. Onze ambities liggen vast in ons prestatieplan.
Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke functie. De sportverenigingen in
Purmerend bieden in diverse takken van sport vanaf de jeugd tot en met de senioren de mogelijkheid
tot sport en bewegen aan. De praktijk is ook dat sportverenigingen te maken hebben met teruglopende
ledenaantallen. Het vinden van vrijwilligers voor zowel bestuurlijke functies als binnen de vereniging is een
uitdaging.
Jouw kennis en kunde, maar ook je energie en passie zet je in om de sportverenigingen vooruit te helpen.
Je spreekt de taal van de vrijwilligers van de verenigingen en weet hen te enthousiasmeren hun
vereniging aantrekkelijk voor de Purmerenders te maken en aan de club te binden.
Je adviseert en ondersteunt (de bestuurders van) de sportverenigingen op het gebied van beleid en
visie. Je geeft antwoord op allerlei vragen op het gebied van onder andere ledenbehoud, wet- en
regelgeving en financiën. De advisering kan online, telefonisch of met inspiratiesessies. Het opbouwen
en onderhouden van een netwerk met onder andere de sportraad, sportbonden en natuurlijk de
verenigingen is essentieel. Je werkt samen met de wijksportcoaches van Spurd.
Jij

Wij:
bent energiek, sportief, inspirerend en een
verbinder
hebt kennis en kunde van/over
sportverenigingen
brengt deskundigheid en plezier op het
gebied van sportverenigingsleven mee
bent een echte netwerker: toegankelijk,
in staat je snel in relevante netwerken te
begeven en ontwikkelingen naar binnen te
brengen.

bieden een veelzijdige, flexibele en
afwisselende functie in een dynamische en
sportieve omgeving.
bieden je de ruimte om het verenigingsadvies
op een hoger peil te krijgen
gaan uit van een dienstverband van minimaal
24 uur
bieden je ruimte om je talenten en kwaliteiten
te laten zien
hanteren de cao zwembaden en bieden
een goed salaris van minimaal € 3.146,- en
maximaal € 3.802,- (o.b.v. 38 uur) en prima
secundaire arbeidsvoorwaarden

Belangstelling?
Ben je na het lezen enthousiast geraakt en ben jij de ideale kandidaat voor deze functie? Solliciteer dan
uiterlijk 11 september aanstaande. Mail je motivatie en cv naar sollicitatie@spurd.nl.
Wil je graag meer weten over de functie of heb je vragen over de procedure? Neem dan contact op
met Rob van Stekelenburg, medewerker Sportsupport, 0299 – 418 134 of r.vanstekelenburg@spurd.nl.
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