
 

 

 

 

 
 

 

 
 
Feyenoord Rotterdam N.V. is één van de meest vooraanstaande en populaire betaald 
voetbalorganisaties van Nederland. De club kent een rijke historie en heeft een grote schare 
supporters. Feyenoord Rotterdam maakt gebruik van de faciliteiten van Stadion Feijenoord.  
 
Feyenoord en zijn maatschappelijke rol 
Feyenoord Rotterdam is ook op sociaal maatschappelijk gebied bijzonder actief. De club zet zich in 
voor een betere samenleving, waarbij de focus ligt op de jeugd. Sportparticipatie, sociale cohesie, 
talentontwikkeling en een gezonde leefstijl zijn de belangrijkste pijlers. S.V. GIO, een sportieve 
leerclub waarbij onderwijs, sport en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Dit alles gebeurt op de 
Campussen bij Feyenoord en de Erasmus Universiteit.  
 
Voor S.V. GIO zij wij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde  

fulltime 
 
Wat doe je in deze functie? 
De docent is verantwoordelijk voor het verbeteren van de leerprestaties door te werken aan een 
positief zelfbeeld van de leerling. Dit doe je door sport voornamelijk als middel in te zetten in 
onderwijsgerelateerde activiteiten. De kinderen die deelnemen aan S.V.GIO  komen van het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ouders zijn voor ons ook een belangrijke partner en het doel 
is om hen ook zoveel mogelijk te betrekken in het project.  
 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het begeleiden van leerlingen tijdens (sport)lessen en 
het perfectioneren van lesprogramma’s. Daarnaast stuur je je team van studenten aan in hun rol als 
coach van de leerlingen. Tevens onderhoud je het contact met je netwerk. Op organisatorisch vlak 
houd je je bezig met de werving van leerlingen en de daarbij horende administratie.  
Daarnaast ondersteun je in de andere projecten t.b.v. het maatschappelijke beleid van Feyenoord.  
 
Hoe ziet jouw profiel eruit? 
Je hebt een afgeronde  relevante Hbo-opleiding. Denk daarbij aan een Lerarenopleiding, Pabo, 
Social-Work of de ALO. Je hebt een passie voor kinderen, sport en onderwijs. Je bent in staat om 
mensen te motiveren, enthousiasmeren en te coachen. Verder ben je een uitstekender netwerker. Je 
bent contactvaardig in woord en geschrift. Je hebt een groot organisatorisch vermogen, bent 
ondernemend en denkt in oplossingen. Wij zoeken een doorzetter die bij voorkeur woonachtig is in 
Rotterdam of omgeving. Je bent niet ingesteld op een maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur 
baan. Onze nieuwe collega is maatschappelijk betrokken, biedt en ziet kansen.  Uiteraard voldoe je 
aan de door ons vastgestelde kerncompetenties: klant-, kwaliteit- en resultaatgericht.  
 
Wat vind je bij Feyenoord? 

 Een boeiende functie bij een dynamische club waar geen dag hetzelfde is; 

 Een prachtige werkomgeving met fijne collega’s waarin veel ruimte is voor creativiteit. 

 Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uiteraard een seizoenkaart 
 
Hoe komen we met jou in contact? 
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Solliciteer dan voor 31 augustus 2018 
via het sollicitatiepagina. 
 

Een pre employment screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Docent / Begeleider (m/v) 

https://feyenoord.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Solliciteren/108690/docent-begeleider.html

