Educatief medewerker (m/v)
Heb jij affiniteit met het begeleiden van groepen en lijkt het je tof om (fiets)verkeerseducatie op een
leuke manier over te brengen op leerlingen, scholieren en volwassenen? Solliciteer dan nu!
Over ons
Ons motto is: “de fiets is van ons allemaal”. De fiets neemt in het dagelijks leven dan ook een
prominente plek in. Wij, de Fietsmeesters* vinden het daarom belangrijk dat iedereen ervaart hoe de
fiets je veel en ver brengt. Van nieuwe vaardigheden tot meer bewegingsvrijheid en van een grotere
sociale wereld tot meer inzicht in je eigen fietsgedrag (én dat van een ander).
Een dag uit het leven van een educatief medewerker
Vroeg in de ochtend, voordat de scholen begonnen zijn, ben jij al bezig met het checken van het
busje. Met een beetje mazzel is alles al ingepakt, zo niet dan moet je nog even wat sjouwen.
Vervolgens rij je naar een basisschool, middelbare school of buurtcentrum toe om daar je activiteit
op te zetten. Je begeleidt een behendigheidsparcours voor groep 6, je geeft een interactieve
verkeersles aan brugklassers of je geeft fietslessen aan mensen met een migratieachtergrond die nog
nooit hebben gefietst. Aan het einde van de dag evalueer je met de deelnemers en/of leerkrachten
door het afnemen van een digitale enquête op de tablet.
Profiel
• Je bent niet bang om voor een groep te staan, of het nou brugklassers of volwassenen zijn.
• Je kunt het thema verkeer dusdanig presenteren dat het interessant en leuk is voor de deelnemers.
• Je bent flexibel inzetbaar.
• Je bent een ochtendmens.
• Je houdt van een informele sfeer, maar hebt wel een professionele houding.
• Je beschikt over een portie improvisatievermogen en weet van aanpakken.
• MUST: Je hebt een rijbewijs en bent tussen de 23 en 30 jaar (i.v.m. het besturen van de huurbus).
Wat bieden we jou?
• Werken in een leuk, jong team en in een dynamische organisatie.
• Tien euro per uur.
• Doorgroeimogelijkheden
• Zo nu en dan: cursusmogelijkheden en gezellige borrels!
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan wordt je sollicitatie zeker in behandeling genomen.
Stuur je motivatie + CV zo snel mogelijk naar lex.vandalfsen@sportutrecht.nl t.a.v. Lex van Dalfsen en
kom gezellig kennis met ons maken! Je kunt ook al je vragen naar dit e-mailadres sturen.

*De Fietsmeesters is onderdeel van SportUtrecht, de stedelijke organisatie voor sporten en bewegen in de buurt.

