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Projectmedewerker project “Klaar voor de start”  
(0,3 fte, tijdelijk tot en met december 2020)  

 

Ben jij “Klaar voor de start”?  

Het project “Klaar voor de start” is een uniek project waarin de KNZB, NTB, KNBRD en de NCS de 

handen in één slaan om de samenwerking tussen lokale verenigingen te stimuleren en om meer 

mensen aan het sporten te krijgen. Voor dit project zoeken de samenwerkende sportbonden een 

projectmedewerker voor 0.3 fte voor de periode tot en met december 2020.  

 

Rol en kerntaken 

De projectmedewerker is de drijvende kracht achter de ontwikkeling en uitwerking van het project 

“Klaar voor de start”. De doelen hiervoor zijn vastgelegd in de subsidieaanvraag die is 

goedgekeurd door NOC*NSF. De definitieve uitwerking en uitrol ligt in handen van de 

projectmedewerker. In de dagelijkse praktijk werk je samen met de projectgroepleden van de 

diverse bonden maar heb je nog veel meer contact met de lokale initiatiefnemers. Samen met de 

lokale verenigingen, combinatiefunctionarissen en andere betrokkene zorg je voor mooie 

sportactiviteiten en implementatie waardoor deze toekomstbestendig zijn.  

Je standplaats is het bondsbureau van de KNZB maar in de praktijk zul je veelal landelijk actief 

zijn.  

 

Redenen waarom dit iets voor jou is: 

+  omdat je servicegericht bent;  

+  omdat je een verbinder bent;  

+  omdat je proactief en daadkrachtig bent;  

+  omdat je van communiceren houdt;  

+  omdat je HBO werk- en denkniveau hebt;  

+  omdat je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer; 

+  omdat je ook beschikbaar bent in de avonduren en weekenden;  

+  omdat je per direct beschikbaar bent!  

 

Wij bieden: 

• een uitdagende functie bij een professionele, service gerichte sportbond;  

• sportieve en gezellige collega’s; 

• goede arbeidsvoorwaarden conform CAO sport, schaal 6;  

• een aanstelling van 0.3 fte, tot en met december 2020  

 

Meer weten? 

Penvoerder van het project “Klaar voor de start” is de KNZB, maar alle bonden hebben zitting in 

het projectteam. Voor meer informatie over het project kun je contact opnemen met Annerieke 

Wolf (KNZB) via 06-52867214 

 

Solliciteren 

Lijkt het jou leuk om te werken aan het project “Klaar voor de start?”. Solliciteer dan voor 

woensdag 23 oktober 2019 door jouw motivatiebrief en CV te sturen naar: sollicitaties@knzb.nl  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandagochtend 4 november 2019  

 

 

mailto:sollicitaties@knzb.nl

