Coherente is de brede welzijnsorganisatie in Ouder-Amstel.
Zij stimuleert de sociale samenhang, moedigt participatie van jong en oud aan (“meedenken,
mee beslissen en meedoen”), geeft informatie, advies en ondersteuning.
Coherente stimuleert en ondersteunt mensen, individueel en groepsgewijs op diverse
terreinen en maakt daarbij ontmoeting, ontspanning en ontplooiing mogelijk.
Coherente werkt met vrijwilligers en met andere organisaties die zich inzetten voor de zorg
en het welzijn van jong en oud.

Wij zoeken een:
Activiteitenbegeleider Sport en Bewegen
26 uur per week
Wat ga je doen?
Je gaat parttime aan de slag voor de jeugd, jongeren en ouderen in de gemeente OuderAmstel. Je begeleidt sportieve activiteiten voor jong en oud. Je werkt voor het team
Ouderenwerk/Gezonde Leefstijl Ouderen en voor het team Jeugd- en Jongerenwerk. Jij voert
de sportieve activiteiten uit, die collega's organiseren. De gemeente Ouder-Amstel bestaat
uit Ouderkerk a/d Amstel, Duivendrecht en buurtschap De Waver. Coherente heeft 2
kantoorlocaties van waaruit gewerkt wordt, het Dienstencentrum in Ouderkerk en het
Dorpshuis in Duivendrecht. In Ouderkerk is een sporthal, De Bindelwijk en in Duivendrecht
een sportzaal in het Dorpshuis.
Een tijdelijke uitbreiding met 4 uur voor vervanging is bespreekbaar.

Waar ga je werken?
Bij een non-profitorganisatie waar de mens voorop staat en we altijd voor ogen houden, dat
we voor alle inwoners van de gemeente Ouder-Amstel bezig zijn. Coherente is een volledig
gesubsidieerde instelling.
Werken volgens de RIVM-richtlijnen
Stichting Coherente volgt de RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat voor de komende periode
geldt dat er zoveel mogelijk thuis wordt gewerkt en dat er tijdens de activiteiten COVID-19
protocollen gelden

Wie ben je?

Een gedreven persoon, die bevoegd is om zelfstandig sportieve activiteiten uit te voeren.
Iemand die voldoet aan onderstaande functie-eisen:
•
•
•
•
•
•

Sportieve inzet en enthousiast voorbeeldgedrag (VOG vereist);
Positieve aandacht voor het individu en voor de groepsdynamiek;
Je hebt een diploma: minimaal licentie niveau 3, ALO, CIOS/ROC Sport & Bewegen of
modules bewegingsonderwijs.
Bij voorkeur met ervaring op het gebied van activiteitenbegeleiding
Affiniteit met jeugd/jongeren en ouderen
Flexibele instelling passend bij onze organisatie.

Wat mag je verwachten?
Bij Coherente wordt gewerkt met uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals:
•
•
•

•

Een marktconform salaris in schaal 6 CAO Sociaal Werk.
Een scholingsbudget voor opleidingen etc.
Een tijdelijk contract voor een jaar met 2 maanden proeftijd is de start, wat bij gebleken
geschiktheid en voldoende structurele formatieruimte kan worden omgezet in een
contract voor onbepaalde tijd.
Vergoeding van de dienstreizen die je tijdens je werk maakt.

Kortom, een veelzijdige baan met een flinke mate van zelfstandigheid.
Heb je interesse gekregen in deze functie dan horen wij dat graag, stuur je CV + motivatie
uiterlijk 2 augustus 2020 naar j.goudsmit@coherente.nl.
Als je nog vragen hebt kun je op maandag, dinsdag en woensdagochtend tijdens
kantoortijden contact opnemen met Anneke Mulder (directeur stichting Coherente) op 0204963673 of Joëlle Goudsmit (coördinator team Jeugd- en Jongerenwerk) op 06- 38431807.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 4 of 5 augustus 2020. Acquisitie wordt niet op
prijs gesteld.

