Heb jij een sport gerelateerde opleiding op mbo of hbo niveau afgerond? En ben jij op zoek naar een
uitdaging in de wereld van bewegen met kinderen? Dan biedt Beweeg Wijs jou deze kans! Vanwege een
groei van onze werkzaamheden zijn we vanaf het nieuwe schooljaar (2 september 2019) op zoek naar een
nieuwe speelbegeleider in de omgeving van Utrecht die bij ons opgeleid kan worden voor een baan bij
Beweeg Wijs.
Wat ga je doen?
Als Beweeg Wijs speelbegeleider implementeer jij de Beweeg Wijs methode op basisscholen. Kwaliteit rondom
het begeleiden van bewegen staat bij ons hoog in het vaandel. In deze rol heb jij de verantwoordelijkheid om
samen met het beweegteam en de regiocoördinator van Beweeg Wijs de implementatie tot uitvoering te
brengen. Daarbij zorg je voor kwaliteit tijdens vrije speelmomenten op het schoolplein. De werktijden zijn over
het algemeen in de ochtend en begin van de middag. Ga jij samen met ons werken aan een gezonde toekomst
met veel beweging?
Wat vragen we van je?
Je hebt een sport gerelateerde mbo of hbo opleiding afgerond en je hebt affiniteit met sport en bewegen.
Verder vragen wij:
• Enthousiasme;
• Pro activiteit;
• Flexibiliteit;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Presentatie vaardigheden;
• Pre: ervaring met (sport) lessen geven;
• Bijdrage willen leveren aan het verder ontwikkelen van de Beweeg Wijs methode.
Wie zijn wij?
Beweeg Wijs is een nascholingsbedrijf en heeft een succesvolle pleinspeelmethode ontwikkeld. We richten met
partners nieuwe schoolomgevingen in en zijn gespecialiseerd in bewegend leren. We brengen meer
speelplezier op het plein en ontzorgen het schoolteam. Er is een aanbod voor peuters, kleuters, basisschool,
voortgezet (speciaal) onderwijs en er is een samenwerking met een aantal ROC’s.
Wat bieden wij?
• Een tijdelijk dienstverband van minimaal 9 uur per week. Bij gebleken geschiktheid behoort een vaste
aanstelling (eventueel met meer uur) bij Beweeg Wijs tot de mogelijkheden.
• Een professionele interne opleiding inclusief EHBO herhalingscursussen.
• Een loon passend bij opleiding en ervaring.
• Erg leuk en uitdagend werk in een jong team met professionals.
• Intensieve begeleiding en ondersteuning.
Interesse?
Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief. Je kunt je CV en brief tot 30 augustus 2019 opsturen naar
judith@beweegwijs.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij Judith van Onna via +31 (0)545 296858 of bij de
coördinator regio Utrecht, Niels Blecking 06-48555059.
Tenslotte : heb je eigen vervoer en is reizen geen probleem? Ook in Hoorn is een vergelijke vacature en is een
combinatie van de werkzaamheden mogelijk! Reiskosten worden vergoed.

