
 

 

 

 

 

Punt Welzijn is een brede welzijnsorganisatie in beweging. Wij zijn er voor iedereen in de 

gemeente Weert, en op deelgebieden ook voor mensen in Nederweert. 

Wij hebben de overtuiging dat je samen het verschil kan maken. Samen krijg je meer 

dingen voor elkaar. Punt Welzijn stimuleert iedereen om het beste uit zichzelf te halen. 

Door in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk, werken we aan een bestendige 

verandering voor nu en later. 

 

Binnen ons team zijn er voor het komende schooljaar 2 functies voor: 

 

Combinatiefunctionaris onderwijs 
Minimaal 16 uur - maximaal 32 uur. 

 

Aanstelling vindt plaats vanaf 1-9-2022 tot en met 31-8-2023. Verlenging van het 

contract is na deze periode ook mogelijk. 

Als combinatiefunctionaris ben je werkzaam binnen team Gezonde leefstijl. 

 

Jij als combinatiefunctionaris onderwijs binnen Gezonde leefstijl;  
Naast het verzorgen van kwalitatief sterke bewegingslessen, inspireer en stimuleer je de 

omgeving m.b.t. het belang van een gezonde leefstijl. Je levert een bijdrage aan de 

innovatie (inzet bewegend leren, buitengym, kleuteronderwijs, aanpak ‘een leven lang 

bewegen’ e.d.) binnen het primair onderwijs. Dit doe je niet alleen, maar samen met een 

enthousiast team van professionals en professionals in opleiding. 

 

Wat vragen wij: 

Kennis 

• HBO denkniveau, ALO (lesgeefbevoegdheid is een eis) 

• kennis van maatschappelijke ontwikkelingen 

• kennis van groepsdynamische processen 

• in het bezit van een rijbewijs en auto 

• organisatorische en coördinerende vaardigheden 

• een uitdagend maar wel veilig (sport)klimaat creëren 

 

Competenties 

• je hebt een open en positieve houding naar je omgeving en je hebt zichtbaar plezier in 

je werk; 

• je beschikt over een gezonde dosis enthousiasme, humor, creativiteit, je bent flexibel 

en staat stevig in je schoenen 

• je bent makkelijk benaderbaar voor je omgeving en netwerkpartners 

• je kunt goed netwerken 

• je bent een teamplayer 



 

Wat bieden wij: 

Het betreft twee vacatures. Afhankelijk van 

geschiktheid en beschikbaarheid van de 

kandidaten worden de uren verdeeld over de 

vacatures. 

• flexibele werktijden 

• begeleiding en coördinatie 

• een uitdagende en prettige werksfeer 

• ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling 

• functieschaal 8 volgens CAO Sport. 

 

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kun je contact 

opnemen met Nicole van der Weerden, teamcoach Gezonde leefstijl (06-46455648). 

Reacties zijn welkom tot uiterlijk 22-7-2022. 

Een sollicitatiebrief met uitgebreide CV kun je mailen naar 

n.vander.weerden@puntwelzijn.nl t.a.v. Mevr. N. van der Weerden, teamcoach Gezonde 

leefstijl. 
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