
 

 

Vacature Buurtsportcoach NWC Asten (24 uur p/week) 
 
Als buurtsportcoach ben je in dienst van voetbalvereniging NWC Asten. Je levert dagelijks een belangrijke 

bijdrage aan het verhogen van de sportparticipatie en het versterken van voetbalvereniging NWC. 

Flexibiliteit is een vereiste, want jij staat in de middaguren, avonduren en/of weekenden voor de vereniging 

klaar. 

De werkzaamheden van de buurtsportcoach zijn primair gericht op het realiseren van de doelstellingen van 

NWC Asten. Je bent dan ook NWC-minded. Per kalenderjaar worden tussen bestuur en buurtsportcoach 

specifieke ‘seizoen afspraken’ gemaakt. Secundair zal de buurtsportcoach een bijdrage leveren aan 

initiateven die gemeente breed door andere buurtsportcoaches worden opgestart.  

 
Dit ga je doen? 

- Het ontwikkelen en organiseren van diverse voetbal- en beweegactiviteiten en overige gezondheid 

bevorderende activiteiten; 

- Het faciliteren van maatschappelijke initiatieven die het gebruik van onze sportpark intensiveren; 

- Adviesfunctie richting bestuur m.b.t. maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld op het 

gebied van veiligheid en gezondheid;  

- NWC Asten is een erkend leerbedrijf en de begeleiding van de jongeren (incl. maatschappelijke 

stagiaires) behoort tot de werkzaamheden; 

- Samenwerken, afstemmen en ondernemen met externe partners; 
 
Anderzijds heeft de buurtsportcoach mede een signaalfunctie naar het bestuur gerelateerd aan de 
opgedragen werkzaamheden.  
 
Dit ben jij! 
Het uitvoeren van de functie van buurtsportcoach vereist de volgende competenties:  

- Organiserend vermogen (flexibel, plannen en organiseren); 

- Aandacht voor en kennis van de doelgroep (motiveren/stimuleren, inlevingsvermogen, coachen en 

ontwikkelingen, aanpassingsvermogen, sociaal en communicatief vaardig); 

- Professionaliteit (verantwoordelijk, pro-actief, creatief, initiatief, professioneel, zelfstandig, 

doorzettingsvermogen, resultaatgericht); 

- Oriëntatie op de omgeving (samenwerken, omgevingsbewust, netwerken);  

 
Opleidingseisen 
Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. 
 
Wat bieden we? 
– Een uitdagende baan, waar veel ruimte is voor ontwikkeling en groei 
– Flexibele werktijden. In deze functie werk je ook in de avonduren en weekenden 
– Een contract van een jaar met mogelijkheid tot verlengen 
 
Meer weten of solliciteren?  
Stuur jouw brief met CV naar Nils van Hoek, voorzitter NWC Asten via e-mail: voorzitter@nwc-asten.nl. 
Reageren op deze vacature kan tot en met 12 juni 2021. 
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