EcoSol Effect biedt, op verschillende locaties in Haarlem, inloop, recreatieve en arbeidsmatige
dagbesteding aan volwassenen met psychische en psycho-sociale problemen, een
verslavingsachtergrond, dak- en thuislozen en ex-gedetineerden. De locaties zijn kleinschalig,
hebben een eigen sfeer en zijn gericht op samenwerking met en voor de buurt en andere
partners. Eén van die locaties is een kleinschalige sportschool in het centrum van Haarlem, De
Hagedis.
GGZ inGeest biedt behandeling en begeleiding aan mensen op het gebied van de psychiatrie
o.a. op het voormalige Vogelenzangterrein in Bennebroek. Op dat terrein is ook sportcentrum
Fit-inn gevestigd. Een sportcentrum waar cliënten en buurtbewoners kunnen sporten. Sinds
1 oktober 2018 werken wij samen op deze locatie.
Voor deze locaties zijn wij op zoek naar een

sportbegeleider (m/v)
36 uur per week

De Hagedis is 7 dagen per week geopend voor deelnemers van EcoSol Effect, maar ook voor
buurtbewoners. Dat betekent dat iedereen die zin heeft om te sporten met of zonder extra
begeleiding welkom is en door sport contact heeft met elkaar. De Hagedis beschikt over een
fitnessruimte en een kleine ruimte voor groepslessen.
De Fit-inn is een ruim sportcentrum met een fitnessruimte en een sportzaal. Een aantal
dagdelen wordt ingevuld door de begeleider van de Hagedis met als doel meer mensen uit de
omgeving gebruik te laten maken van de faciliteiten.
Herken jij jezelf hierin:
hierin:
-

Je bent enthousiast en in staat mensen te begeleiden in de fitness ruimte met een
sportprogramma op maat.
Je hebt ervaring in het geven van groepslessen.
Je hebt kennis en ervaring in het begeleiden van de doelgroepen van EcoSol Effect en
affiniteit met mensen met GGZ-problematiek.
Je vindt het leuk om mensen te motiveren om te blijven sporten.
Je hebt zin om met een klein team collega’s en vrijwilligers een goede sfeer te creëren in de
sportschool.
Je bent ondernemend en vindt het leuk om mee te denken over de toekomst van beide
locaties.
Je hebt geen bezwaar tegen ’s avonds en in het weekend werken.
Iemand met een passende opleiding op het gebied van sportbegeleiding op mbo-niveau.

Wat bieden wij?
Een functie in een klein team op een leuke plek in het centrum van Haarlem en in een nieuw
samenwerkingsproject met GGZ inGeest in Bennebroek.
Inschaling in cao Welzijn schaal 6 (min. € 2150,-, max. € 3016,- bruto p/maand o.b.v. 36-urige
werkweek) + ORT indien van toepassing. Daarnaast beschik je over een Individueel
Keuzebudget waarin een eindejaarsuitkering van 8,3% is opgenomen en is er ruimte om jezelf
te ontwikkelen middels het loopbaanbudget (1,5%).

Solliciteren of meer weten?
Solliciteren op deze functie kan tot en met 5 maart door sollicitaties voorzien van cv en
motivatie te sturen naar werving@haarlemeffect.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sandra van der Gouw, manager EcoSol
Effect, telefoon 06 18 73 87 12.
EcoSol Effect is onderdeel van Stichting Haarlem Effect.

www.ecosoleffect.nl
www.sportcentrumdehagedis.nl
www.haarlemeffect.nl

