
 
 
 
 
 
 

Het team van het BeweegBuro zoekt versterking! 
 
 

Het BeweegBuro is op zoek naar een Gymleraar PO (m/v) voor 20 tot 25 uur per week. 
 
 
Wie zoeken wij? 

● Je hebt de ALO afgerond en barst van de energie en het enthousiasme om een veelzijdige rol als 
gymdocent in het primair onderwijs succesvol op je te nemen. 

● Je vindt het een uitdaging om kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in beweging te brengen. 
● Het liefst inspireer je kinderen om te kiezen voor een actieve levensstijl met veel sport en beweging. 
● Je bent een echte teamplayer, maar kunt ook goed zelfstandig werken. 
● Kwaliteit, variatie en oprechte aandacht zijn zaken die je belangrijk vindt. 
● Je bent pedagogisch sterk en bereid om de ‘extra mile’ af te leggen om topprestaties te bereiken en je 

kennis en ervaring uit te breiden. 
 

Waar en wanneer werk je? 
Je wordt op een vaste locatie volgens een vast rooster ingezet. Bij voorkeur ben je op alle dagen beschikbaar. 
Ook als je slechts één dag beschikbaar bent komen we graag met je in contact! Waar gewenst laat je ook tijdens 
het ‘overblijven’ en in de naschoolse tijd jouw sportieve kwaliteiten zien. De werkzaamheden worden verricht op 
een vaste locatie in de regio Tilburg, Breda of Waalwijk. 
 
Hoe? 
De arbeidsrelatie zal in eerste instantie gebaseerd worden op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wij 
bieden passende arbeidsvoorwaarden en veel gezellige teamactiviteiten. Ook zorgen wij ervoor dat jij nóg beter 
wordt in je vak door middel van cursussen en workshops! Daarnaast bieden wij: 

● Marktconform salaris 
● Reiskostenvergoeding 
● Vakantiegeld 
● Pensioenregeling 
● Korting op je ziektekostenverzekering 

 
Wat breng je mee? 

● ALO-diploma 
● Affiniteit met kinderen van 4 t/m 12 
● EHBO-certificaat 
● Ervaring met het geven van gymlessen in het primair onderwijs is een pré 
● Het is een pré als je in het bezit bent van een rijbewijs en eigen vervoer 

 
Wat is het BeweegBuro? 
Het BeweegBuro is dé partner in beweegplezier. Onze sportprofessionals zorgen er iedere dag weer voor dat 
met plezier wordt bewogen. Bijvoorbeeld in opdracht van gemeenten (buurtsportcoaches), scholen 
(bewegingsonderwijs, sportprogramma’s, deskundigheidsbevordering), kinderopvangorganisaties 
(sportprogramma’s tijdens de opvanguren) en woon-/zorginstellingen (beweegprogramma’s voor ouderen). Dit 
doen wij als sinds 1996 en op 145 locaties. 
 
Ik heb er zin in! 
Pak jij de handschoen op en wil je solliciteren? Mooi! 
Stuur je CV + motivatie op naar sollicitatie@beweegburo.nl. Heb je vragen? Mail of bel ons! 
 
Privacy 
Door te solliciteren ga je akkoord met onze privacyverklaring, welke te vinden is via: 
http://beweegburo.nl/privacyverklaring-sollicitanten/. 

 


