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Ben jij een echte spring in het veld? Maak jij iedereen enthousiast tijdens  

een beweegles? Kun jij goed zelfstandig werken, maar ook samen?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Voor de afdeling Sport, Bewegen & Vitaliteit zijn wij op zoek naar  

enthousiaste, flexibele en energieke  

sportkaderleden 

(0-uren contract) 

 

Wat ga jij doen? 

In diverse wijken binnen Lelystad geven wij sport- en beweegactiviteiten voor inwoners, van 

jong tot oud! Als sportkaderlid verzorg en begeleid jij, overdag, in de avonden en weekenden 

deze sportieve activiteiten. Ze zijn gericht op kinderen, jongeren, volwassenen, senioren en 

speciale doelgroepen. Je schakelt als de beste tussen deze verschillende belevingswerelden en 

schat de sport- en beweegwensen en behoeften van jouw deelnemers perfect in.   

 

Wat vinden wij belangrijk?  

Om als sportkaderlid aan de slag te gaan, is het belangrijk dat jij een afgeronde sportopleiding 

hebt én ervaren bent in het voorbereiden en geven van sport- en spelactiviteiten. Verder ben 

je stimulerend, flexibel, zelfstandig en creatief. 

 

Wat krijg je bij ons? 

Naast veel beweging tijdens je werk kun je ook gratis sporten (fitness en zwemmen).  

Je functie valt binnen de cao Vermo (schaal 4). Afhankelijk van jouw leeftijd en ervaring 

verdien je een bedrag tussen de € 11,74 en € 17,50 bruto per uur. Via een 0-uren-contract bij 

HSU werk je in overleg met de afdeling een aantal uur per dag. Dat kan doordeweeks zijn, 

maar ook in de weekenden en/of vakanties.  

 

Ben jij op zoek naar ons? 

Heb jij interesse in deze sportieve baan? Herken jij jezelf in wat wij belangrijk vinden? Dan 

maken wij graag kennis met jou. Stuur jouw motivatie en cv naar Kim van Dijk, Coördinator 

Sportactiviteiten & Stages, via e-mail k.vandijk@sportbedrijf.nl. Heb je vragen? Mail dan ook 

naar haar via hetzelfde e-mail adres. Een Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van 

de sollicitatieprocedure. 

 

Over Sportbedrijf Lelystad 

Sportbedrijf Lelystad stimuleert de inwoners van Lelystad om in beweging te komen en te 

blijven. Voor het Sportbedrijf is het startpunt moderne, veilige en belevenisvolle 

sportvoorzieningen beheren en aantrekkelijke, verantwoorde (sportieve) activiteiten aanbieden 

die matchen bij de behoeften van de inwoners van Lelystad. Het Sportbedrijf is Koploper in 

sport, bewegen en vitaliteit en is eigenaar van de meeste sportaccommodaties in Lelystad. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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