Wervingsprofiel HLC

Coördinator Turnen en Overige Sporten
Wij zijn op zoek naar een sportieve coördinator die sportclub HLC ondersteunt in het
coördineren van alle dagelijkse lessen en aanverwante zaken en die daarnaast ook
beleidsmatig met het bestuur mee kan denken en een belangrijke drijvende rol kan spelen
in de uitvoering ervan.
Waar staat Sportclub HLC voor?
Wij geloven dat je van bewegen groeit. Het brengt plezier, je wordt er blij en gezond van en
het brengt mensen samen. Wij willen dit voor zoveel mogelijk kinderen, volwassenen en
ouderen in Haarlem en omstreken mogelijk maken. Sportclub HLC richt zich op verschillende
gymnastische sporten en is verbonden aan de KNGU.
Wat ga je doen?
De kern van de functie bestaat uit het coördineren en plannen van alle werkzaamheden die
nodig zijn voor het goed uitvoeren van alle jaarplannen, van de verschillende disciplines, die
zijn afgeleid van het meerjarig beleidsplan, opgesteld door het bestuur. Omdat het ook
voor ons een nieuwe functie betreft, is er veel ruimte voor initiatief en de mogelijkheid om
deze nader in te vullen en vorm te geven. Uiteraard in nauw overleg en samenspraak met
de verantwoordelijke bestuursleden.
Wij verwachten in elk geval dat je een frisse start maakt met de volgende werkzaamheden:
• Het leveren van relevante input voor en het mede opstellen van het
(meerjaren)beleidsplan en deelplannen;
• Het inrichten en uitvoeren van efficiënte werkprocessen, het (in)plannen van de
lessen en het tijdig opstellen van het lesrooster;
• Het, indien nodig, bijstellen van het rooster gedurende het seizoen en het bewaken
van een correcte naleving;
• Het bevorderen van de onderlinge samenwerking door o.a. het organiseren van
werkoverleg (zowel interdisciplinair als voor alle leiding en assistenten);
• Het werven van nieuwe leiding en assistenten;
• Het opzetten van diverse (nieuwe) projecten in samenspraak met medeverantwoordelijken en bestuur zoals bijvoorbeeld talenten- en promotie dagen;
• Het oplossen dan wel bieden van ondersteuning in het oplossen van dagelijkse
problemen en uitdagingen in de bedrijfsvoering van de vereniging.
Wat breng jij?
• Je beschikt over HBO- werk en denkniveau;
• Je hebt aantoonbare ervaring in het coördineren en plannen van beleidsmatige en
uitvoerende taken en werkzaamheden;
• Je hebt kennis van en bij voorkeur ervaring met gymnastische sporten;
• Je legt gemakkelijk contact met mensen en kunt goed samenwerken;
• Je bent in staat te delegeren, faciliteren en te verbinden en stelt daarbij het belang
van de vereniging altijd voorop;
• Je bent energiek, pro-actief en doortastend;
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Wat bieden wij?
Naast een jaarcontract en salaris conform de CAO Sport, bieden wij bieden een leuke
uitdagende functie binnen een vereniging waar veel ruimte is voor initiatief en veel zaken
nog ontwikkeld moeten worden. Dit biedt ruimte voor kansen om te leren en je ook verder
te ontwikkelen. Als sportclub hebben we ons met name ten doel gesteld om te investeren in
de ontwikkeling van onze mensen. De functie is in eerste instantie begroot op 8 uur per
week, te evalueren na 3 tot 6 maanden, waarna urenuitbreiding tot de mogelijkheden
behoort. De uren zijn flexibel in te delen per week, je werkt vanuit huis en bezoekt met
enige regelmaat ook de sportlocaties waar lesgegeven wordt.
Interesse?
Stuur dan je motivatie (vormvrij), waarom jou deze functie leuk lijkt, wat en hoe je denkt bij
te dragen en waaruit jouw geschiktheid blijkt, naar Annelies Ruizendaal via
annelies.ruizendaal@sportclubhlc.nl.

