Wielersportbond NTFU behartigt de belangen van de sportieve fietser. Samen met onze verenigingen en
partners bieden we ruim 65.000 sportieve fietsers mooie toertochten, trainingen en clinics, praktische kennis
over de wielersport én aantrekkelijke producten en diensten.
De NTFU is een zeer ambitieuze sportbond. Wij werken binnen het Sportcluster Veenendaal samen met de
Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) en de Koninklijke
Nederlandse Dam Bond (KNDB). Dit doen we met ruim 30 sportprofessionals, waaronder 15 NTFU-collega’s.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een proactieve, startende

medewerker sportontwikkeling (32 uur)
Als medewerker sportontwikkeling ben je verantwoordelijk voor de uitvoering, het in de markt plaatsen en het
door ontwikkelen van een aantal producten en diensten, waaronder het sportstimuleringsprogramma
Start2Bike (kennismakingsaanbod), Scan & Go (aanmeldservice bij tochten), online opgavesysteem voor
tochten en een vernieuwd kwaliteitssysteem voor onze toertochten. Ben jij iemand die van aanpakken weet,
verantwoordelijkheid neemt en zijn afspraken nakomt, dan zijn we op zoek naar jou!
Jouw taken
 Planning, organisatie en door ontwikkelen van sportstimuleringsprogramma Start2Bike;
 Door ontwikkelen en aanspreekpunt van ons nieuwe kwaliteitssysteem
 Verantwoordelijk voor Scan & Go en het online inschrijfsysteem bij toertochten;
 Samenstellen van de tochtenkalender en de coördinatie van tochten;
 Verrichten van ondersteunende werkzaamheden binnen de sportontwikkelingsprogramma’s.
Jouw profiel
 Je hebt minimaal een MBO diploma in de sport (bijvoorbeeld (sport)marketing of management);
 Uiteraard heb je affiniteit met sport; met de wielersport is een pré;
 Je hebt aantoonbare ervaring (d.m.v. bijvoorbeeld een stage) met het organiseren van
sportstimuleringsactiviteiten;
 Je bent bekend met het verenigingsleven en het werken met vrijwilligers;
 Je hebt een proactieve houding en een flexibele instelling;
 Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van social media en online marketing;
 Werken in het weekend of in de avonduren is geen probleem voor jou;
 Je vindt het leuk om zo nu en dan de NTFU te vertegenwoordigen op bijeenkomsten in het land;
 Je bent in het bezit van je rijbewijs B.
Wat biedt de NTFU?
De NTFU is een organisatie die volop in beweging is. Wij bieden dan ook een dynamische werkomgeving waar
jij je volop kunt ontwikkelen in een gezellig team. De cao-sport is op deze functie van toepassing (schaal 7). Het
betreft een aanstelling voor in eerste instantie 1 jaar met uitzicht op een contract voor langere tijd.
Is dit op jouw lijf geschreven?
Voldoe jij aan het gevraagde profiel? Stuur ons dan je CV en een bondige brief waarin je duidelijk maakt
waarom we jou moeten uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Een kort filmpje over jezelf waarderen we
ook! Je kunt tot uiterlijk 20 mei reageren door een e-mail te sturen naar Martine van de Veen
mvandeveen@ntfu.nl (HR-coördinator Sportcluster Veenendaal). Je kunt natuurlijk ook altijd even bellen
wanneer je meer informatie wilt: 0318-581308.
Houd er alvast rekening mee dat de eerste gesprekken zijn op 6 of 8 juni. Een eventueel tweede gesprek is
op 15 juni.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

