
 

 

 
 
 
 
Lesgever Studenten Sport Leeuwarden m/v 
 
Studenten Sport Leeuwarden is voor komend studiejaar, 2019-2020, op zoek naar enthousiaste 
lesgevers voor diverse sporten. De activiteiten worden ingepland op maandag t/m donderdag tussen 
17.00 – 22.00 uur en vrijdag tussen 17.00 – 21.00 uur. Dagen en tijden waarop de sporten gegeven 
worden zijn in nader overleg vast te stellen.  
 

 Zaalvoetbal  Core Training 

 HIIT  Heavy Bag Workout 

 Dodgeball  Gladiator/ Crossfit 

 Stepp ‘n Stuff  Krav Maga 

 Kickboksen  Zumba 

 Bodyweight Power  Aquacombat 

 Volleybal  Badminton 

 Yoga  Basketbal 

 Bodystiling/ BBB   
 
We zijn op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde lesgevers, die ervaring hebben met het verzorgen 
van sportlessen in hun eigen sportgebied. Je zorgt er voor dat studenten/ deelnemers in een veilige 
en gezellige omgeving kunnen sporten. De locatie waar je ingezet wordt is sporthal Rengers.  
 
Wat ga je doen? 

 Lesgeven aan verschillende groepen studenten, met verschillende sportniveaus, in je eigen 
sportgebied 

 Contact onderhouden met je lesgroep(en) en zorgen voor leuke, vernieuwende en sportieve 
lessen, waarmee je studenten enthousiasmeert en er voor zorgt dat ze naar je lessen toe 
blijven komen 

 Je bent in staat je lessen aan te passen aan het niveau van je deelnemers 

 Je draagt bij aan een plezierige, ontspannen sfeer voor de deelnemers van jouw lesgroep 

 Je kan optreden bij calamiteiten/ ongevallen en deze volgens de juiste procedure afhandelen 
 

Wat heb je in huis? 

 Je bent de Engelse taal machtig 

 Je hebt affiniteit met sport en kennis van de sport waar je les in wilt geven 

 Je bent in het bezit van een gelding trainersdiploma/ certificaat in de tak van sport waarin je 
les wilt geven 

 Je bent in het bezit van EHBO/ BHV (dit is een pré, deze cursussen bieden wij eventueel 
intern aan) 

 
Als je aangenomen wordt kom je in dienst bij bv SPORT. Deze functie wordt ingeschaald in de 
Flexschaal van de Vermo cao. Geïnteresseerd of heb je vragen? Stuur je sollicitatie en/of vragen dan, 
voor 26 augustus a.s., naar vacatures@bvsport.nl.  
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Intructor Studenten Sport Leeuwarden m/v 
 
For next season Studenten Sport Leeuwarden is looking for enthusiastic instructors for several sports. 
The sport activities will be scheduled at Monday till Thursday between 17.00 and 22.00 p.m. and 
Fridays between 17.00 – 21.00 p.m. Workdays and workhours will be determined after further 
consultation.  
 

 Futsal   Core Training 

 HIIT  Heavy Bag Workout 

 Dodgeball  Gladiator/ Crossfit 

 Stepp ‘n Stuff  Krav Maga 

 Kickboxing  Zumba 

 Bodyweight Power  Aquacombat 

 Volleybal  Badminton 

 Yoga  Basketbal 

 Bodystiling/ BBB   
 
We are looking for enthusiastic, motivated instructors who have experience with giving sports lessons 
in their favourite sport. You ensure that the students/ participants can visit these lessons in a safe and 
nice environment. The lessons will take place at Sporthal Rengers, nearby NHL Stenden.  
 
What are you going to do? 

- Teaching a diversity of students, with different sport skills, in your own sports profession 
- Keeping in touch with your students so you can make sure that all your lessons will stay 

innovative, fun and sporty. In this way you will be certain that your students are enthusiastic 
and will definitely come back for the next sports class 

- You are responsible for an enjoyable, laid back sports class and capable to adjust your 
lessons to the level of your participants 

- You know how to handle in case of emergencies and how to follow the right protocol  
 
What do we expect from you? 

- You can speak English fluently 
- You have affinity with sports and knowledge of the sport you apply for 
- You have a (training)certificate of the sport you aplly for 
- You have a first aid/inhouse emergency certificate (this is not required, it is possible to follow 

an in-company training at bv SPORT) 
 
When you get the job, you will be employed at bv SPORT. This function is scaled in the Flexschaal of 
the Vermo cao. Are you interested or do you have  questions? Mail your application or questions, 
before august 26, to vacatures@bvsport.nl.  
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