
Sportbedrijf Drachten
Sportbedrijf Drachten is een allround organisatie op het gebied van Sport & Bewegen, evenementen 
en sportaccommodaties gevestigd in Drachten. De organisatie exploiteert Zwemcentrum De Welle, 
Sportcentrum Drachten, Sporthal de Drait, iSpace Sports (de modernste gymzaal ter wereld) en 10 overige 
sportzalen. Daarnaast verzorgt Sportbedrijf Drachten de verhuur van enkele andere gymzalen en vervult een 
prominente en proactieve rol in het aanjagen en uitvoeren van het sportstimuleringsbeleid in de gemeente 
Smallingerland. 

Wij zoeken
Een enthousiaste medewerker die in een actief en dynamisch bedrijf een verbindende, coördinerende en 
uitvoerende functie wil vervullen. Deze Coach Sport & Bewegen stelt alles in het werk om de inwoners 
van Smallingerland de kans te geven op een sportief en vitaal leven. Je krijgt een eigen beweeggebied en 
focusgroep (nader te bepalen) waarbinnen je initiatieven gaat ontplooien om iedereen de mogelijkheid op zijn 
of haar beweging te geven. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. 

De buurtsportcoach die wij zoeken is werkzaam in verschillende wijken en dorpen om mensen te helpen in 
beweging te komen. Door een koppeling tussen alle elementen in het werkgebied en begeleiding van de 
Coach wordt een laagdrempelig, kwalitatief goed sport- en beweegaanbod gerealiseerd om de beweegnorm 
te verhogen alsmede inwoners middels sport beter te laten participeren in de samenleving.

Kerntaken:
• Organiseren – van nieuwe beweegmomenten (activiteiten, evenementen). 
• Coördineren – van het sport- en beweegaanbod in de buurt.
• Initiëren – van nieuwe activiteiten en evenementen. 

Competenties:
• Afgeronde ALO of HBO Sportontwikkeling- of CIOS / Sport & Bewegen opleiding
• Flexibele houding
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• 7 dagen per week beschikbaar, ook in de avonduren!
• Creatief en innovatief
• Oog voor kwaliteit    
• Hands-on mentaliteit

Wij bieden
Een veelzijdige functie met veel contacten. Je komt in een actieve en flexibele werkomgeving met een jong 
en energiek team en goede arbeidsvoorwaarden. 

Sollicitaties en informatie: Stephan Oorburg, Teamleider Sport & Bewegen 
s.oorburg@sportbedrijfdrachten.nl / 0512 - 58 36 66 

Sportbedrijf Drachten zoekt enthousiaste
Coach Sport & Bewegen (buurtsportcoach)

(0,8 – 1,0 fte / 32 – 38 uur)

www.sportbedrijfdrachten.nl    •    0512 - 58 36 66    •    Reidingweg 6, Drachten 


