
	

Sport- en bewegingsleider  
 
Heb je affiniteit met de ouder wordende mens en mensen met een beperking en wil je een uitdagende functie 
als sport- en bewegingsleider in de gezondheidszorg? Centrum voor Vitaliteit is op zoek naar een ambitieuze 
en ondernemende collega, die de leiding zal overnemen van onze bestaande sport- en spelgroepen, die 
medisch fitness zal leiden en die er aan mee zal werken om het aanbod MbvO en aangepast sport in de 
gemeente te vergroten. Ben jij degene die wij zoeken? 
 
Profiel 
• Je hebt een (bijna) afgeronde relevante MBO opleiding in de sport, niveau 3 of 4;   
• je bent in bezit van een rijbewijs en een auto; 
• je hebt affiniteit met de oudere doelgroep en mensen met een beperking; 
• je bent leergierig en wilt nascholing volgen op het gebied van kwetsbaarheid, seniorensport (MbvO), 

aangepaste sportvormen en beweegstimulering voor mensen met een beperking.  
• je vindt het leuk om zelfstandig projecten te initiëren op het gebied van sport en bewegen; 
• je bent goed in het herkennen van kansen en ontwikkelingen en je weet deze te vertalen naar concrete 

activiteiten. 
 

Werkzaamheden 
• Je leidt beweeggroepen op diverse locaties (Gemeente Drimmelen e.o) voor verschillende doelgroepen.  
• je begeleidt medische fitnessuren.  
• je neemt het initiatief tot het actueel houden van de lesstof;  
• je neemt (samen) het initiatief voor het vormen van nieuwe relaties met zorginstellingen (dagbesteding), 

sportverenigingen en met de buurtsportcoach; 
• je neemt de voortouw bij het opzetten van nieuwe beweeggroepen.  

 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden een uitdagende functie met volop ruimte om jezelf te ontwikkelen en voor het ontplooien van 
sprankelende ideeën binnen een dynamisch bedrijf met 6 fysiotherapeuten en veel andere soorten 
zorgverleners. Functie voor 16-20 uur per week met uitbreidingsmogelijkheden. Je bent minimaal voor een 
aantal uur beschikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag. Overige dagen en uren zijn flexibel. 
Salarisvoorwaarden volgens CAO-sport inclusief vergoede nascholing.  
 
Centrum voor Vitaliteit 
Centrum voor Vitaliteit is een gezondheidscentrum gespecialiseerd op het gebied van revalidatie en zorg voor 
mensen met een beperking. Persoonlijke aandacht en goede zorg staat bij ons centraal. Onze aanpak is 
positief en oplossingsgericht en zoveel mogelijk gericht op het bevorderen van participatie. De sfeer bij ons is 
gezellig, gemoedelijk en gastvrij. Als collega kom je in een sterk professioneel team met veel interactie en 
intervisie. Kijk voor meer informatie op https://www.geriafit.nl en https://www.centrumvoorvitaliteit.nu.  
 
Solliciteren 
Spreekt deze functie jou aan? Wij komen graag met je in contact! Voor vragen, meer informatie over de 
vacature of ons team kun je contact opnemen met Michelle. Of stuur alvast je cv! 
E: michelle@geriafit.nl  T: 06-29212982 


