
 
 
 

                                                                                                 
   

 
 
 
 
     

Postadres: Boterbloem 95 | 7772 NB Hardenberg                                                                              info@sportservice-groep.nl 
Bezoekadres ma en do: Parkweg 1a (LOC+) | 7772 XP Hardenberg                                                Telefoon: +31(0)6 204 100 77 
Bezoekadres wo en vr: Sportboulevard 3 | 7772 SB Hardenberg                                                   www.sportservice-groep.nl 

Vacature Vakleerkracht Gym  
 
Sportservice Groep zoekt vakdocenten gym die in verschillende sectoren kunnen worden ingezet, 
zowel parttime als fulltime. Zo hebben wij vraag naar vakdocenten in het primair onderwijs in 
combinatie met kinderopvang, sportverenigingen, bedrijven en zorginstellingen. Je komt te werken 
in één of meerdere van de volgende regio’s: Hardenberg, Coevorden, Twenterand en/of 
Ommen/Dalfsen. 

Sportservice Groep zoekt één of meerdere Vakleerkracht(en) Gym (LO)  

Sportservice Groep verbindt partijen op het gebied van sport, gezondheid en welzijn. Gedreven door 
haar intrinsieke motivatie wil Sportservice Groep door middel van sport en bewegen de vitaliteit van 
mensen verbeteren. Wij organiseren gymlessen onder andere bij basisscholen en voortgezet 
onderwijs, maar daarnaast ook de sportBSO en clinics voor bedrijven en zorg voor verschillende 
doelgroepen afgestemd op de behoefte. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de sportclubs en 
de gemeenten in de regio Hardenberg, Coevorden, Twenterand en Ommen/Dalfsen. 
 

Wat ga je onder andere doen? 

• Uitvoering geven aan gymlessen in het bewegingsonderwijs. 
• Ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren naschools sportaanbod. 
• Voorbereiding en uitvoering sportBSO. 
• Ontwikkelen van sport- en beweegaanbod. 
• Coördinerende buurtsportcoachtaken. 
• Voorbereiding en uitvoering diverse activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid en 

preventieve gezondheid. 

Wat vragen wij? 

• In bezit van een (C)ALO diploma;. 
• 1ste graad LO-bevoegdheid, let op: dit is een vereiste als je zelfstandig gymles gaat geven. 

Eindejaarstudenten nodigen wij ook uit om te solliciteren. 
• Enige jaren aantoonbare ervaring in bewegingsonderwijs, bij voorkeur in het basisonderwijs, 

is een pré. 
• Proactief en ondernemend, signaleren van en inspelen op ontwikkelingen. 
• Verbinder tussen verschillende belanghebbende partijen. 
• Inzicht in de organisatie en werkwijze van scholen, kinderopvang en sport- en 

beweegaanbieders. 
• Woonachtig in één van de regio’s is een pré. 
• Flexibel inzetbaar op meerdere werkdagen, in de avonduren en incidenteel in het weekend. 
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Wat bieden wij? 

Wij bieden een baan waar jij veel ervaring op kunt doen door uiteenlopende werkzaamheden en bij 
verschillende partners. Naast de werkzaamheden in het onderwijs, kun je ook bij 
kinderopvangorganisaties en bij sportverenigingen ingezet worden. Daarnaast zijn je collega’s 
(ervaren) gymdocenten, waarmee jij kunt ervaringen kunt uitwisselen.  
 
In eerste instantie gaat het om een contract voor twee jaar. Bij wederzijdse tevredenheid is er 
uitzicht op een vast contract voor onbepaalde tijd.   

Interesse? 

Herken je jezelf in het bovenstaande profiel? Laat het ons weten en solliciteer! Je kunt je interesse 
kenbaar maken door je motivatie en C.V. op te sturen naar: info@sportservice-groep.nl.   
 
Heb je nog vragen over de functie dan kan je contact opnemen met Gert Swankhuisen  
(directie/bestuurder Sportservice Groep) via telefoonnummer: 06-20410077 of kijk op: 
https://www.sportservice-groep.nl/werken-bij/  
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