
Vacature medewerker Rusheuvel (0,5 fte) 

 

De Rusheuvel is een van de sportparken binnen de gemeente Oss. Op de Rusheuvel zijn onder andere 

hockeyvereniging MHC Oss en tafeltennisvereniging OTTC gevestigd. MHC Oss is een van de grootste 

sportverenigingen van Oss en biedt zowel op prestatief als op recreatief niveau hockey aan voor alle 

leeftijden. OTTC is een wat kleinere vereniging waar veelal volwassenen recreatief tafeltennissen. MHC 

Oss en OTTC zijn in samenwerking met het Sport Expertise Centrum (SEC) op zoek naar een: 

 

Medewerker Rusheuvel (19 uur) 

 

Waar ga je werken? 

De medewerker Rusheuvel gaat binnen het Sport Expertise Centrum Oss (SEC) werken in een team van 

combinatiefunctionarissen die zich bezig houden met sportstimulering, naschools sportaanbod en de 

ondersteuning en professionalisering van sportverenigingen. Momenteel werken er 10 mensen bij het 

SEC; in de toekomst wordt dat aantal uitgebreid. De medewerker Rusheuvel is dus in dienst van het 

SEC, maar zal zich richten op de ondersteuning en professionalisering van MHC Oss en OTTC. De 

verenigingen zorgen voor de (dagelijkse) aansturing. 

 

Wat ga je doen? 

 

Voor MHC Oss 

Taken gericht op coördinatie van de jeugdopleiding: 

● Opzetten en implementeren opleidingsplan voor de verschillende leeftijdsgroepen en 

verschillende niveaus (prestatie/recreatie); 

● (Mee)selecteren en aanstellen van trainers; 

● Begeleiden trainers en coaches; 

● Selectie van spelers en begeleiding bieden waar nodig (bijv. overgang naar hogere teams); 

● Begeleiding stagiaires; 

● Contact naar scholen o.a. ten behoeve van stagiaires; 

● Overleg met gemeente bijv. ten behoeve van schoolsport; 

● Overleg met andere clubs met betrekking tot kaderondersteuning, opleiding (bijv. looptraining 

door atletiekvereniging AVOSS) en samenwerking clubs (bijvoorbeeld gebruik velden 

korfbalvereniging DOT). 

 



Voor OTTC 

Taken gericht op ledenwerving en begeleiding overdag: 

● Ledenwerving jeugd, interesse wekken bij de jeugd door contact met scholen; 

● Ledenwerving senioren, interesse wekken bij ouderen door contact met ouderorganisaties (bijv. 

het RIGOM); 

● Begeleiden van trainingen overdag, met name gericht op de schoolsport (clinics). 

 

Wat moet je kunnen? 

Er wordt gezocht naar iemand die beschikt over affiniteit met beide sporten (tafeltennis en hockey) en die 

aantoonbare ervaring heeft met (de technische kant van) hockey, door een trainersopleiding A en B, 

eventueel aangevuld met een CIOS- of ALO-opleiding. Kandidaten moeten daarnaast in staat zijn om in 

verenigingen voornamelijk bestaande uit vrijwilligers te werken: zelfstandigheid, flexibiliteit en eigen 

initiatief zijn daarbij belangrijke eigenschappen. Daarnaast zijn goede sociale vaardigheden belangrijk, 

zoeken de verenigingen iemand die bindend vermogen heeft en die een netwerk heeft of kan opbouwen 

binnen het onderwijs. Tenslotte zijn leidinggevende capaciteiten en bereidheid om (ook) op avonden en in 

het weekend te werken van belang. 

 

Wat bieden we daarvoor? 

Kandidaten krijgen een aanstelling bij het Sport Expertise Centrum binnen de CAO Sport, schaal 7. 

Daarnaast bieden we een hele leuke en dynamische werkomgeving in het centrum van de sport in Oss. 

Je komt te werken in een jong en hecht team, waar passie voor sport DE verbindende factor is. Het 

betreft een dienstverband van een jaar, wat bij gebleken geschiktheid zal worden verlengd. 

 

Waar kan je solliciteren? 

Sollicitatiebrieven met C.V. kunnen worden gestuurd aan het Sport Expertise Centrum, Postbus 5, 5340 

BA in Oss of via e-mail aan info@sportinoss.nl. Informatie over de functie is op te vragen bij Sander 

Olsthoorn (Manager SEC) op telefoonnummer [0412] 22 41 99. Er kan tot en met 15 april 2011 worden 

gereageerd op deze vacature. 


