
PROJECTMEDEWERKER 
VERENIGINGSONDERSTEUNING EN PROMOTIE 

(v/m)

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) en de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) 
bundelen de krachten en zijn samen op zoek naar de persoon die hun organisatie komt  
versterken. De NJBB en NTTB zijn samen met de Koninklijke Nederlandse Algemene  
Schermbond (KNAS), Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB), Koninklijke Nederlandse 
Base en Softball Bond (KNBSB), Nederlandse Baketball Bond (NBB), Nederlandse Badminton 
Bond en Judo Bond Nederland (JBN) gehuisvest in Nieuwegein.

Binnen de NJBB en NTTB is ruimte om in eerste instantie tijdelijk (20 maanden) invulling te 
geven aan een fulltime dienstverband (38 uur per week).

De projectmedewerker houdt zicht het grootste gedeelte van de tijd bezig met het 
ontwikkelen van producten en diensten met betrekking tot verenigingsondersteuning en 
sportpromotie in Nederland. Naast de werkzaamheden bij de NJBB gaat de medewerker 
ondersteunen op het gebied van opleidingen bij de NTTB.

kerntaken
•  Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten om verenigingen te ondersteunen en 

ontzorgen bij het besturen van hun vereniging;
•  Het aansturen van de verenigingsondersteuners in de districtsteams (acht verspreid over 

heel Nederland) en het ondersteunen van deze groep vrijwilligers in hun werkzaamheden 
richting verenigingen;

•  Het ondersteunen bij de ontwikkeling van een app die zich richt op het promoten van de 
sport petanque;

•  Het ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van opleidingen bij de NJBB en NTTB.

Wat verwachten wij van jou?
• Een afgeronde HBO opleiding;
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Een uitstekende beheersing van Microsoft Excel, Word en Outlook;
• 1 tot 3 jaar werkervaring. Affiniteit met sport en/of verenigingsleven (ervaring bij sport-

vereniging, sportbond of sportkoepel) is een pre.

Als persoon ben jij
• Klantvriendelijk, proactief, oplossingsgericht, zelfstandig, een doener;
• Servicegericht: de klant komt bij jou altijd op de eerste, tweede en derde plaats;
• Resultaatgericht: je kan zowel vanuit de klant als vanuit de organisatie beredeneren  

en afwegingen maken;
• Dynamisch: je kunt omgaan met dynamische werkzaamheden en het overzicht  

behouden;
• Flexibel: Bereid om op flexibele tijden en in het weekend te werken.

Arbeidsvoor-
waarden
Het salaris is conform  
CAO-Sport (schaal 6/7) in 
samenhang met relevante 
ervaring. Wij bieden je een 
afwisselende en prettige 
werkomgeving met  
enthousiaste collega’s.

Interesse?
Reageer dan met CV en  
motivatiebrief voor 4 
februari! Voor aanvullende 
informatie kun je contact 
opnemen met Twan  
Beckers, directeur NJBB 
(030-2020145) en/of Michiel 
de Korte, Hoofd Opleidingen 
NTTB (06-51482461).

De gesprekken vinden plaats 
in week 7 en week 8.
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