
 

VACATURE SPORTCOACH 

24-36 uur per week 

Wij zoeken per 1 september 2022 een Sportcoach.  

Wie ben jij? 

Zie jij altijd wel kansen en mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen. Ben jij een sportief iemand 

met een afgeronde HBO ALO opleiding en een 1e graad bevoegdheid. Kun jij sport en bewegen op een 

enthousiaste en aantrekkelijke manier overbrengen op kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar en beschik je 

over een dosis humor en goede communicatieve en sociale vaardigheden.   

Wie zijn wij? 

SWL is een onafhankelijke lokale welzijnsorganisatie voor alle burgers, jong en oud, zelfstandig en 

kwetsbaar in de gemeente Lochem. Onder het motto “de burger centraal” versterkt en ondersteunt SWL 

bewoners en initiatieven. SWL is een ondernemende welzijnsexpert, betrokken van visie tot uitvoering.  

Wij staan voor: Visionair denken, Zakelijke duidelijkheid, Gewoon doen! 

 

Wat ga je doen? 

Als sportcoach geef jij onder andere gymlessen uit het sportmenu van ons Brede School programma. 

Daarnaast organiseer je activiteiten en zijn er mogelijkheden om nieuwe projecten te organiseren. Dit doe 

je voor de scholen in de gemeente Lochem die gebruik maken van dit programma. We hebben een 

gevarieerd aanbod op het gebied van o.a. sport, kunst, cultuur, natuur, techniek en educatie. Jij kunt op 

deze scholen worden ingezet. Dit betekent veel afwisseling in locatie en leeftijdsgroepen. Je werkt veel 

samen met de JOGG-regisseur, jeugdcoach en de jongerenwerkers. 

 

Wat krijg je? 

• Een afwisselende, verantwoordelijke baan 

• Ruimte voor initiatief, persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering 

• Een sociale, prettige werkomgeving met een team van fijne collega’s 

• Goede arbeidsvoorwaarden, conform CAO Sociaal Werk, met een 13e maand 

• De functie is ingedeeld in salarisschaal 8 (salarisindicatie: minimaal €2842 – maximaal €4051) 

• De functie is in eerste instantie voor 1 jaar (minimaal 24 uur – maximaal 36 uur) 

 

Deze functie iets voor jou? 

We horen graag wie jij bent en waarom je bij SWL wilt werken. Motivatie en CV kun je indienen t/m 28 

augustus 2022 door deze op te sturen naar sollicitaties@welzijnlochem.nl 

De datum van het sollicitatiegesprekken worden gepland in de week van 1 september.  

Vragen over deze leuke functie? Bel ons dan op telefoonnummer: 0573– 29 70 00. Je kunt vragen naar: 

Kees Damhuis, Sportcoach of Tom Kleissen, Manager SWL 

 

 


