
 

Huis voor de Sport Groningen is met ingang van 1 mei a.s. op zoek naar een  

 
Coördinator Actief en Gezond 

20-24 uur per week (in overleg zijn meer of minder uren mogelijk) 

 

Vind jij het geweldig om samen met collega’s Groningers aan het bewegen te krijgen en 

te houden? Heb jij affiniteit met bewegingsonderwijs, maar vind je de doelgroep 

VMBO/MBO net zo belangrijk? Word je enthousiast van het programma nijntje 

Beweegdiploma en denk je ook dat mensen jong moeten leren fietsen en dat tot latere 

leeftijd moet blijven doen? Dan zoeken wij jou!  

 

Wie zijn wij? 

Huis voor de Sport Groningen, een organisatie met zo’n 80 medewerkers, gelooft in de 

kracht van sport en bewegen voor een gezond Groningen. Met de inzet van sport en 

bewegen leveren wij een bijdrage aan de vitaliteit van alle inwoners in de provincie 

Groningen. Dat doen we samen met anderen. Huis voor de Sport Groningen staat voor 

de volgende waarden: Dichtbij, Ondernemend en Energiek; DOE.  

 

Wat ga je doen? 

Je bent coördinator van het themagebied ‘Actief en Gezond’. Daarnaast ben je 

projectleider van (grote) projecten binnen dit thema. Binnen het team Actief en Gezond 

zijn vijf collega’s werkzaam. De coördinator Actief en Gezond geeft inhoudelijk leiding 

aan het team. Functioneel valt de coördinator Actief en Gezond onder de manager 

Uitvoering. Projecten/aandachtsgebieden binnen het thema zijn de doelgroep 4-12 jaar, 

Jongeren in Beweging, fietsprojecten en het bewegingsonderwijs. 

  

Kerntaken  

• Als coördinator van een themagebied ben je verantwoordelijk voor de strategie, 

planvorming, financiën en inhoudelijke innovatie binnen het thema;  

• Je zorgt voor goede coördinatie en afstemming van alle werkzaamheden op het 

thema en de collega’s die daarbij betrokken zijn; 

• Je voert accountgesprekken en maakt contractafspraken met externe organisaties; 

• Je stelt thema- en projectbegrotingen op; 

• Je stelt het jaarplan ‘Actief en Gezond’ op; 

• Je bent onderdeel van verschillende netwerken en werkt samen met 

partnerorganisaties binnen het Provinciaal Beweegakkoord. 

 

Wat breng je mee?  

• HBO diploma, voorkeur richting sport, bewegen en/of management;  

• Ruime ervaring met projectleiding; 

• Kennis van de regionale sociale infrastructuur en relevante beleidsterreinen en 

stakeholders; 

• Kennis van gemeentelijke beleidsprocessen en politiek-bestuurlijke verhoudingen; 

• Goede communicatieve- en netwerkwerkvaardigheden; 

• Strategisch inzicht; 

• Zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Collega’s en het team kunnen enthousiasmeren, en in staat om kennis over te 

dragen. 

 

Jouw plaats in de organisatie? 

Je legt inhoudelijk verantwoording af aan de project- en programmanager en geeft 

functioneel leiding aan de diverse projectteams. Hiërarchisch val je onder de manager 

Uitvoering. 



 

 

Wat bieden wij? 

Inschaling is op basis van opleiding/niveau en ervaring conform CAO Sport schaal 10. Het 

gaat in eerste instantie om een aanstelling van één jaar. De intentie is om bij bewezen 

geschiktheid de functie te continueren. 

 

Interesse? 

Heb je interesse in deze functie, mail dan uiterlijk 27 maart je CV met korte toelichting 

naar vacature@hvdsg.nl t.a.v. M. Illés (personeelszaken). 

  

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Ronald Pothuizen, manager 

Uitvoering via T 06-23746350 of E r.pothuizen@hvdsg.nl  
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