Sportparkmanager SV Vechtzoom (24 uur)
Omschrijving van de VSU en SV Vechtzoom.
De VSU (Vereniging Sport Utrecht) is een organisatie voor top- en breedtesport in de
regio Utrecht en heeft een professioneel bureau van 20 medewerkers. 257
sportverenigingen uit de stad Utrecht zijn aangesloten bij de VSU.
Als sportparkmanager, in dienst van de VSU, verricht je je werkzaamheden voor SV
Vechtzoom in de wijk Overvecht. SV Vechtzoom wil haar sportpark graag zo optimaal
mogelijk benutten en haar maatschappelijke wijkfunctie verder ontwikkelen. Het samen
verenigen staat daarbij centraal, dit wordt gedaan op het gebied van sporten, welzijn,
educatie, integratie en gezondheid.
Functieomschrijving
De sportparkmanager is verantwoordelijk voor de aansturing en het duurzaam
versterken van de vereniging en het versterken van de exploitatie van het sportpark,
De sportparkmanager realiseert op basis van ondernemerschap, samen met bestuur,
financiële en organisatorische zelfredzaamheid van de vereniging. Daarnaast is hij/zij het
gezicht
en
aanspreekpunt
voor
vele
stakeholders,
zoals
gebruikers,
samenwerkingspartners,
omwonende,
gemeente,
bedrijven,
welzijnsen
onderwijsinstellingen.
Als sportparkmanager ben je 24 uur per week werkzaam voor de VSU. Je werkplekken
zijn het sportpark van SV Vechtzoom en het kantoor van de VSU.
Taken
 Dagelijks aanspreekpunt voor externe organisaties;
 Samenwerken met partners uit de wijk voor opstart van een vraaggericht
activiteitenaanbod op het sportpark en het ontwikkelen van nieuwe concepten;
 Samen met het bestuur ontwikkelen van meerjarenbeleid;
 Coördineren van het activiteitenaanbod;
 Vormgeven vernieuwende ideeën rondom het bereiken van nieuwe doelgroepen;
 Aansturing en begeleiding stagiaires;
 Deskundigheidsontwikkeling en professionalisering van bestuur en vereniging.
Profiel
 Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring en een relevante HBO afgerond;
 Je bent een netwerker die kansen ziet, draagvlak creëert en initiatief neemt;
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 Je bent flexibel: bereid om in de avonduren te werken en in staat om een divers
takenpakket ten uitvoer te brengen;
 Je bent een teamplayer: je informeert teamleden over je werkzaamheden en
werkt graag samen;
 Je bent proactief, hebt een hands-on mentaliteit en beschikt over
doorzettingsvermogen;
 Je hebt affiniteit met sport en het verenigingsleven.
Wat bieden wij?
Wij bieden een afwisselende baan op het kruispunt van beleid en praktijk. De VSU is een
informele maar professionele organisatie middenin de Utrechtse sportwereld. De functie
is ingedeeld in schaal 8 van de CAO-sport en beschikbaar vanaf 1 maart 2017 tot en met
juli 2018.
Solliciteren?
Ben jij de teamplayer die de VSU komt versterken? Stuur dan je motivatie en CV voor 10
februari naar info@sportutrecht.nl

