Vacature: Directeur van sociale onderneming stichting GoldenSports
Stichting GoldenSports is per 1-9- 2022 op zoek naar een opvolger van de initiatiefneemster.
We zoeken iemand met passie voor bewegen, ouderen en verbinding in combinatie met een
groot doorzettingsvermogen. Iemand die strategisch kan handelen. Een positieve,
pragmatische doener gericht op kansen en mogelijkheden om GoldenSports verder op de
kaart te zetten. Iemand die GoldenSports verder verspreidt door het land en bestaande
locaties ondersteunt.
Over GoldenSports
De stichting is in 2014 opgericht. De interventie GoldenSports is ontwikkeld. Deze interventie
is nu door Kennis Centrum Sport en Bewegen en Movisie erkend als werkzaam ter
verbetering van bewegen en het voorkomen van eenzaamheid.
Van 2017 tot en met 2021 heeft GoldenSports meegedaan aan het Groeiprogramma van het
Oranje Fonds. Na 2019 heeft GoldenSports een enorme groei doorgemaakt van 25-60
locaties verspreid over Nederland. Ook heeft GoldenSports een positieve relatie ontwikkeld
met 4 grote landelijke fondsen: RCOK, Oranje Fonds, Brentano en Fonds Sluyterman van Loo.
In Amsterdam voert de stichting zelf de interventie GoldenSports uit. Buiten Amsterdam is
de stichting licentiegever.
Als licentiegever ondersteunt, traint en adviseert GoldenSports uitvoeringsorganisaties in
welzijn, sport en fysiotherapiepraktijk in de aanpak van de interventie GoldenSports.
Opdracht
Het bestuur van GoldenSports is op zoek naar een directeur van deze sociale onderneming
die voortborduurt op hetgeen ontwikkeld is.
1. Je realiseert 20 nieuwe locaties per jaar verspreid over Nederland.
2. Je zorgt voor naamsbekendheid van GoldenSports en je ontwikkelt nieuwe
communicatiemiddelen.
3. Je vormt een team met zzp-ers (websiteontwikkelaar, ontwerper, boekhouder,
tekstschrijver, communicatieadviseur en coördinator Amsterdam).
4. Je voert regie over de financiën van de stichting (begrotingen, realisaties, betalingen).
5. Je ontwikkelt de interventie GoldenSports door.
6. Je vraagt fondsen aan om de opschaling te kunnen financieren.
7. Je bent aanwezig bij de bestuursvergadering en bereidt de vergadering voor.
Functie-eisen
• Affiniteit met sport en bewegen, ouderen en het sociale domein.
• Netwerker pur sang.
• Ondernemend en gericht op het creëren en benutten van kansen.
• Toegankelijk en inspirerend boegbeeld voor de stichting.
Kennis en ervaring
• Ervaring met sociaal ondernemerschap.
• Ervaring met uitvoering van marketing en communicatie.
• Ervaring met “sales” het motiveren en verleiden van organisaties om mee te doen.
• Kennis van en ervaring met fondsenwerving.
• HBO/Academisch denk en werk niveau.

Arbeidsvoorwaarden
Je wordt aangesteld per 1 september 2022. Je start met 20-25 uur per week waarin je door
de huidige directeur ingewerkt wordt en samen met haar de werkprocessen verbetert. Vanaf
1-1-2023 wordt de overeenkomst uitgebreid in overeenstemming met de richtlijnen van de
belastingdienst uitgaande van 30 uur per week. De betaling is marktconform. Pay Roll is ook
mogelijk.
Solliciteren
Raak je enthousiast van deze vacature, stuur dan voor je sollicitatiebrief met CV voor 2 mei
2022 op naar info@goldensports.nl t.a.v. Karien de Ridder. Bij vragen kan je contact
opnemen met Leonie Everts, info@goldensports.nl, 06-14283490. De gesprekken vinden
plaats in Amsterdam op 10 mei 2022 vanaf 17.00.
Informatie:
https://www.goldensports.nl/professionals/
Klik hier voor de podcast over de groei van GoldenSports
Kennis Centrum Sport en Bewegen informatie over de interventie GoldenSports
Klik hier voor een promotiefilmpje

