Projectmedewerker opleidingen

Heb jij passie voor sport, het verenigingsleven én opleidingen? Dan zoeken we jou! De
Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) heeft een vacature voor projectmedewerker opleidingen
(m/v) voor 16-20 uur per week met ingang van 1 februari 2021.
Het bondsbureau van de NJBB, een jong gedreven team van vijf medewerkers dat hard en met
veel plezier werkt aan het realiseren van gestelde doelen, ondersteunt samen met vele
vrijwilligers zo’n 180 aangesloten verenigingen met +/- 15.000 leden. Samen met de Nederlandse
Tafel Tennis Bond (NTTB), Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS), Koninklijke
Nederlandse Cricket Bond (KNCB), Koninklijke Nederlandse Base en Softball Bond (KNBSB),
Nederlandse Basketball Bond (NBB), Badminton Nederland en Judo Bond Nederland (JBN) kom je
te werken in een leuke en inspirerende werkomgeving in Nieuwegein.
In 2013 heeft de NJBB het beleid rondom opleidingen vernieuwd en zijn een drietal nieuwe
opleidingen ontwikkeld. Dit zijn de opleidingen tot regionaal scheidsrechter, regionaal
wedstrijdleider en basis instructeur petanque.
Bij de verenigingen bestaat, naast de reeds ontwikkelde opleidingen, behoefte aan opleidingen
voor functionarissen die actief zijn op clubniveau. Daarnaast zal de komende periode worden
gewerkt aan een systematiek dat ervoor zorgt dat opgeleide functionarissen hun niveau behouden
en waar mogelijk verhogen. Deze twee zaken vormen de basis voor de werkzaamheden van de
projectmedewerker die wij zoeken.
Voor dit project zoekt de NJBB een projectmedewerker die ervaring (2-3 jaar) heeft met het
ontwikkelen van (digitale) opleidingen. Je organiseert meetings met opleiders en andere
betrokkenen, vertaalt wensen en behoeften van verenigingen/individuen en draagt bij aan het
inhoudelijk samenstellen en inrichten van de opleidingen en de systematiek voor het behoud van
niveau van de huidige functionarissen.
Wat vragen we?
▪ HBO werk- en denkniveau;
▪ Minimaal 2-3 jaar relevante werkervaring;
▪ Ervaring met e-learning systemen;
▪ Ervaring met ontwikkelen van opleidingen binnen de sport is een pré;
▪ Persoonlijke eigenschappen: positief, proactief, oplossingsgericht,
zelfstandig, echte doener ,inlevingsvermogen (of mee denkend of iets dergelijks);
▪ Bereidheid om op flexibele tijden te werken;
▪ Passie voor sport en het verenigingsleven.

Wat bieden we?
▪ Een gevarieerd, leerzaam en uitdagend project bij een kleine, informele organisatie;
▪ Een inspirerende werkomgeving met meerdere collega’s van verschillende sportbonden
aan het pand op de Kelvinbaan in Nieuwegein;
▪ Mogelijkheden tot thuiswerken;
▪ Salaris conform CAO Sport.

Het betreft een project voor de duur van maximum van twee jaar, waarbij in eerste instantie de
medewerker wordt aangesteld voor de duur van één jaar.
Interesse
Heb je interesse in deze uitdagende functie en voldoe je aan de eisen? Stuur je cv en
motivatiebrief dan voor woensdag 30 december naar info@njbb.nl
De 1e ronde gesprekken vinden plaats in week 2 op maandag 11 en dinsdag 12 januari 2021.
De 2e ronde gesprekken vinden plaats op vrijdag 15 januari 2021.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bart Achterhof (beleidsmedewerker),
030 – 20 20 145.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

