
 

Huis voor de Sport Groningen is per direct op zoek naar een: 

 

Sportieve duizendpoot 

(sport en bewegen) 

 

Wij komen graag in contact met een enthousiaste hands on duizendpoot die het 

leuk vindt om op meerdere plaatsen aan meerdere projecten tegelijk te werken. 

Functie:   Hands on duizendpoot 

Werkgever:   Huis voor de Sport Groningen  

Gebied:  Door de gehele provincie Groningen 

Provincie:   Groningen  

Omvang:   16 uur (in overleg), meer of minder kan in overleg 

Dienstverband:  per direct 

Periode:                  jaarcontract 

  

Functiebeschrijving  

Je bent degene die de beweegteams gaat helpen om de opdrachten goed uit te voeren. 

Door de grote vraag kunnen we niet overal onze projecten volledig uitvoeren met onze 

mensen uit de beweegteams. Daarom zijn we op zoek naar iemand die het leuk vindt om 

aan meerdere projecten te werken. Dus van HiBike tot pleinspelen en van wandelgroepen 

tot naschoolse activiteiten. De werkzaamheden vinden plaats in de gehele provincie 

Groningen.  

  

Kerntaken  

• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van je activiteiten; 

• Je zorgt voor goede coördinatie en afstemming van alle werkzaamheden met de 

verantwoordelijke sportconsulent van het gebied; 

• Je houdt goed contact met kantoor en de verschillende themacoördinatoren. 

 

Functie eisen  

• Sport en bewegen niveau 4, ALO of sportkunde is bijv. een prima basis; 

• Je hebt ervaring in het werken met verschillende doelgroepen; 

• Je bent enthousiast en in staat om mensen aan het bewegen te krijgen; 

• Je bent in staat deelnemersaantallen van activiteiten te laten groeien; 

• Je bent in het bezit van een auto en vindt het leuk om in de provincie onderweg te zijn; 

• Je hebt goede communicatieve- en netwerkwerkvaardigheden; 

• Je werkt zelfstandig en voelt je verantwoordelijk. 

 

Plaats in de organisatie 

Je legt verantwoording af aan de betreffende projectcoördinator. 
 

Arbeidsvoorwaarden  

Inschaling is op basis van opleiding/niveau en ervaring conform CAO Sport schaal 8. Het 

gaat in eerste instantie om een aanstelling van 1 jaar.  

  

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

manager Uitvoering op 06-23746350 of via mail op r.pothuizen@hvdsg.nl 

 

mailto:r.pothuizen@hvdsg.nl

