Organisatie-informatie
Flik-Flak wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van de gymnastische sport. Onze veelzijdige,
uitdagende en artistieke sport is dankzij haar vele disciplines voor iedereen toegankelijk, daagt uit om
te presteren en dient daarbij als fundament voor vele andere sporten. Om dit te borgen dragen wij
zorg voor de ontwikkeling van een kwalitatief hoogstaande, vooruitstrevende en inspirerende
trainings- en beweegomgeving. Dit doen we door partnerschappen en allianties aan te gaan met
andere organisaties die op hun gebied vooraanstaand zijn of willen worden. Dit alles rondom de drie
vitale onderdelen van dit ecosysteem: Sport, Gezondheid en Educatie.
Onze organisatie kenmerkt zich door een informele sfeer, je werkt samen met zowel betaalde
(externe) krachten als vrijwilligers. Wij hechten veel waarde aan eigen initiatief en goede onderlinge
communicatie. Wij bieden een afwisselende parttime functie binnen een omgeving die steeds in
beweging is. Vanwege het vertrek van onze huidige collega zijn wij op zoek naar een:
Trainer/Coördinator afdeling ToestelTurnen
17,5 uur per week
Wat je gaat doen
Als afdelingscoördinator lever je een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de afdeling, draag je
bij aan een gezamenlijk eindresultaat en vind je het leuk om je voor de sporters en de club in te
zetten. Ook help je bij de verschillende evenementen. Je bent betrokken bij zowel de
voorbereiding als de uitvoering op het gebied van evenementenorganisatie, afdelingsadministratie, communicatie met ouders enzovoort. Doel daarbij is dat alles binnen de afdeling
prima verloopt. Daarnaast ga je zelf ook lessen verzorgen en wel:

Maandag
15.30-19.30 uur
Jong Talent en Turnen meisjes
Dinsdag
17.00-19.30 uur
Turnen meisjes
Woensdag
15.00-18.30 uur
Turnen meisjes, Jong Talent en Turnen jongens
Donderdag 09.45-11.15 uur
Ouder- en kindgym en peutergym
Vrijdag
09.00-10.30 uur
Ouder- en kindgym en peutergym
Zaterdag
09.00-12.00 uur
Turnen meisjes
NB. Bovenstaande lesuren zijn bespreekbaar.
Jij bent
Op persoonlijk vlak een positieve en vrolijke persoonlijkheid. Je ziet kansen en mogelijkheden en gaat
hier ook actief naar op zoek. Je bent inspirerend voor collega’s, ouders en kinderen en hebt hart voor
kinderen en vindt ‘goed bewegen’ ontzettend belangrijk. Je communiceert gemakkelijk met mensen
uit allerlei geledingen en hebt organiserende kwaliteiten. Je hebt het vermogen om andere mensen
te overtuigen van je ideeën en kunt anderen enthousiasmeren en motiveren. Je bent flexibel
inzetbaar.
Voor wat betreft opleiding en achtergrond heb je een bevoegdheid om bewegingslessen aan peuters
en kleuters te geven en voldoende/ruime ervaring in het geven van gymnastiek aan peuters en
kleuters binnen de sportclub óf binnen het onderwijs. Je hebt een MBO-plus/ HBO werk- en
denkniveau. Affiniteit met één van de gymnastische disciplines is een pré. Ook heb je begrip voor de
soms beperkte, maar anderzijds fantastisch, mogelijkheden die het werken in een sportclub met zich
meebrengt.

Wij bieden jou
o Een arbeidsovereenkomst voor de periode van een 1 jaar, met uitzicht op verlenging.
o Diverse secundaire arbeidsvoorwaarden zoals gratis sporten, gratis toegang tot evenementen en
scholingsmogelijkheden.
o Een ruime inwerkperiode en jouw collega’s gaan je helpen om snel succesvol te worden en
zelfstandig te kunnen werken.
Solliciteren
Wil je direct aan de slag gaan, dan nodigen we jou van harte uit om te reageren!
Upload jouw CV inclusief een korte motivatie, vόόr 01-10-2020, op www.indeed.nl
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je telefonisch contact opnemen met
Wendy Vos of Jorlan van Riel via telefoonnummer (073) 611 12 70.

