Wielersportbond NTFU behartigt de belangen van de sportieve fietser. Wij zetten ons in voor kwaliteit en
veiligheid binnen de wielersport. Samen met onze verenigingen en partners bieden we ruim 70.000 sportieve
fietsers mooie toertochten, trainingen en clinics, praktische kennis over de wielersport én aantrekkelijke
producten en diensten.
Wij werken binnen het Sportcluster Veenendaal samen met de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), de
Nederlandse Bowling Federatie (NBF) en de dambond (KNDB). Binnen het Sportcluster zijn ruim 30
sportprofessionals werkzaam, waaronder 16 NTFU-collega’s.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een:

medewerker opleidingen (32 uur)
Wieleracademie
De NTFU organiseert samen met de KNWU opleidingen voor wielertrainers. Dit doen wij onder de naam
Wieleracademie. Je standplaats is Veenendaal en één dag per week Papendal, waar de KNWU is gevestigd.
Samen met een collega van de KNWU ben jij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de
Wieleracademie.
De functie
De medewerker Opleidingen is uitvoerend verantwoordelijk voor de coördinatie, organisatie en administratie
van alle instructeursopleidingen. Concreet betekent dit dat je:
 Verantwoordelijk bent voor de planning en organisatie van instructeursopleidingen;
 (Potentiële) cursisten werft en informeert;
 Contact onderhoudt met docenten;
 Meedenkt over de doorontwikkeling van de opleidingen en de Wieleracademie;

Wat vragen we van jou?
Wij zoeken een aanpakker, iemand die initiatief neemt. Een doener, maar wel eentje die het leuk vindt om mee
te denken. Je bent een spin in het web die overzicht houdt en niet schrikt van deadlines.
We vragen verder van jou:
 MBO+ / HBO denk- en werkniveau;
 Passie voor sport, kennis van de wielersport is een pré;
 Goede schriftelijke en mondelingen vaardigheden: praten voor een groep is voor jou geen probleem;
 Ervaring met het organiseren van bijeenkomsten / opleidingen;
 Ervaring met het werken met vrijwilligers en (sport)verenigingen;
 Een proactieve houding en een flexibele instelling.
Overig
 Je vindt het geen probleem om regelmatig in de avonduren en weekenden te werken.
 Je bent in het bezit van een auto en rijbewijs B.
Wat bieden wij jou?
Op deze functie is schaal 7 van de CAO Sport van toepassing. Het betreft een aanstelling voor een jaar met een
mogelijkheid tot verlenging. Daarnaast bieden we je een werkomgeving die volop in ontwikkeling is met een
hecht team van zo’n 30 collega’s.
Interesse?
Stuur dan vóór 15 februari je sollicitatie en CV naar Martine van de Veen, HR-coördinator van de NTFU:
mvandeveen@ntfu.nl. Vragen? Mail of bel dan even naar Martine: 0318-581300. De eerste gespreksronde
staat gepland op 20 en 22 februari.

