
 
Vacature Buurtsportwerker 

24 uur per week 
 

 
De Buurtsportwerker komt in dienst bij Stichting Sportstimulering ’s-Hertogenbosch. Je wordt 
ingezet bij het organiseren en uitvoeren van buurtsportactiviteiten in PPJ wijk Noord.  
Bij Preventief Professioneel Jongerenwerk (PPJ) werk je wijkgericht nauw samen met 
medewerkers van Divers en Juvans. Het is van belang dat je gemakkelijk contact legt met 
jongeren uit diverse culturen en achtergronden.  
 
Voornaamste taken 
• Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van buurtsportactiviteiten voor 
jongeren van 12 tot 23 jaar in een wijk. 
• Je levert een bijdrage aan stedelijke (grootschalige) activiteiten en/of evenementen, onder 
andere in de vakantieperiodes. 
• Je legt contact en werkt samen met diverse organisaties uit de wijk die actief zijn op het 
gebied van sport en /of welzijn. 
• Je inventariseert behoeften en wensen op het gebied van sport en bewegen en kijkt of en 
hoe hieraan tegemoet gekomen kan worden. 
 
Jouw profiel 
• Een opleiding op sport- en spelgebied op MBO niveau, zoals MDGO-sport en bewegen (CIOS); 
• ervaring en affiniteit met het werkterrein sport en doelgroepen met diverse culturen; 
• je bezit goede communicatieve vaardigheden; 
• hebt een ondernemende, organiserende en doorzettende instelling; 
• je bent een effectieve teamwerker; 
• hebt affiniteit met jongerenwerk; 
• bereidheid om op onregelmatige tijden en soms in het weekend te werken. 
 
Ons aanbod 
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar, start zo snel mogelijk.  
De functie wordt beschikbaar gesteld voor gemiddeld 24 uur per week (0,63 fte). Afhankelijk 
van de ervaring is aanloopschaal 6 of salarisschaal 7 van de CAO Sport van toepassing. 
 
Informatie en reageren  
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Harrie van Schijndel, leidinggevende Team 
Jongeren, mail: h.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl. Of Daniel Smit, leidinggevende PPJ team 
Noord, Bel 06 55 32 24 91 of mail: smit.daniel@gmail.com. 
 
Ben je enthousiast om deze vacature te gaan invullen en voldoe je aan het profiel?  
Reageer dan voor 14 april 2017 door een mail met motivatie en CV te sturen naar Sigrid 
Hoppener, s.hoppener@s-hertogenbosch.nl.  
De eerste gespreksronde vindt plaats op 21 april 2017. 
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