
 

 

 

Vacature: Gymdocent m/v  

5u p/w 

Ben jij opzoek naar een leuke baan als gymdocent? 
Dan is deze vacature vast iets voor jou! 
Wij zijn vanaf het nieuwe schooljaar op zoek naar een enthousiaste gymdocent voor de 
vrijdagmiddag en- avond, gemiddeld 5u in de week. 
 
Wil jij als docent graag ervaring opdoen bij sportvereniging VAW, dan is dit de baan voor jou. 
Het gaat om de vrijdagmiddag vanaf 14:00 uur tot ’s avonds 19:00 uur. 
We beginnen met de jongste kinderen van groep 1/2 basisschool en eindigen met voortgezet 
onderwijs. 
 
Wie zijn wij:  
Wij zijn een sportvereniging die sporten voor onze leden laagdrempelig en betaalbaar wil houden, 
zodat het voor iedereen toegankelijk is.  
Naast gymnastiek bieden wij tevens, streetdance, B.O.M, bootcamp, volleybal, badminton en Zumba 
aan.  
Met de gymnastiek bieden we de kinderen van ons dorp graag een gevarieerd aanbod in bewegen, 
maar willen we ook motorische vaardigheden ontwikkelen. Plezier in bewegen staat voorop!  
 
Wat zoeken wij:  
Wij zoeken een enthousiaste gymdocent, die het enthousiasme goed kan overbrengen op de 
kinderen, met veel ervaring en het liefst een afgeronde opleiding tot gymdocent. (Eerstegraads 
lesbevoegd) 
Ervaring met lesgeven aan kinderen is een pre, daarnaast beschik je over sterke communicatieve 
vaardigheden en woon je in de buurt van Schuinesloot.  
Je beschikt over een VOG, of kunt deze aanvragen 
Dan ben je de geschikte kandidaat.  
NB: wij zijn geen lid van de KNGU, licentie KNGU is dan ook niet verplicht voor deze baan  
 
Wat is je taak: 
Gymles geven aan de kinderen uit ons dorp, het liefst met veel variatie.  
 
Locatie: 
“Ons trefpunt” 
Lage Landweg 2 
7777 RN SCHUINESLOOT 
 
Wat bieden wij: 
Een leuke afwisselende baan waarin je zelf de regie hebt.  
Salaris in overleg en op basis van ervaring. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 
jaar, met de intentie deze te verlengen voor onbepaalde tijd.  
 
Ben je enthousiast? 
Reageren kan tot 26 mei 2017.  
 
Het sturen van je motivatie en CV kan naar:  
Sportvereniging VAW 
t.a.v. Lisa van der Most 
info@sportverenigingvaw.nl 


