Coördinator opleidingen en evenementen
32-38 uur
DE NABV
De Nederlandse Airsoft Belangenvereniging (NABV) behartigt de belangen van iedereen die in
Nederland de airsoftsport beoefent door de sport te promoten, te bevorderen maar ook door te
zorgen dat het airsoften veilig is en blijft. Daarnaast organiseert de NABV evenementen,
opleidingen, trainingen en wedstrijden. Wil je airsoften en een eigen airsoftapparaat thuishouden,
dan is een lidmaatschap van de NABV een must.
De NABV is een non-profit organisatie en heeft ongeveer 25.000 leden. De dagelijkse
werkzaamheden worden uitgevoerd door het verenigingsbureau (8 fte) waarbij we worden
ondersteund door enthousiaste vrijwilligers.
OPLEIDINGEN
Om bij te dragen aan de kwaliteit van airsoft, de sport verder te ontwikkelen en om ervoor te zorgen
dat spelers met plezier kunnen airsoften, biedt de NABV diverse opleidingen aan. De NABV verzorgt
én faciliteert trainingen en opleidingen waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de airsoft
vaardigheden, het bevorderen van spelplezier en het vergroten van de veiligheid op het veld en
daarbuiten. Alle trainingen hebben uitsluitend als doel de speler beter voor te bereiden op het spel,
of dat nu een Skirm/Re-enactment, een IAPS competitie, speedQB, CQB of kaartschieten is. Het
belang van kwaliteit komt terug in het aanbod en de manier van toetsing van de NABV. De
opleidingen van het NABV zijn ingericht conform de kwalificatiestructuur sport van het NOC*NSF.
De NABV investeert in zowel de opleidingen als de opleiders.
DE FUNCTIE
Als coördinator opleidingen en evenementen ben je verantwoordelijk voor een goed aanbod van
opleidingen en evenementen. Dit doe je door opleidings- en evenementenaanbod te ontwikkelen en
door bestaande aanbod te organiseren. Je kunt hierbij denken aan opleidingen, bijscholingen,
introductiedagen voor nieuwe leden, wedstrijden, de airsoftmarkt of het organiseren van aanbod in
het Nationaal Airsoft Centrum.
Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, planning, realisatie en verantwoording van
opleidingen en evenementen. In de realisatie en organisatie werk je nauw samen met de
medewerker opleidingen en evenementen (die je inhoudelijk aanstuurt) en samen met betrokken
collega’s, opleiders, organisatoren en vrijwilligers.
Je levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming en verantwoording van het jaarplan en de
begroting ten aanzien van opleidingen en evenementen
Als jouw tijd het toelaat, ben je ook voor overige projecten binnen de organisatie inzetbaar.
PROFIEL
De NABV is in 2013 opgericht. De ontwikkeling van opleidingen en evenementen heeft de afgelopen
jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en de basis staat goed. De persoon die wij zoeken is in
staat om het huidige niveau van opleidingen en evenementen verder door te ontwikkelen en naar de
volgende fase te brengen. Wij zijn op zoek naar iemand die beschikt over de volgende
eigenschappen:
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Samenwerker Servicegericht Organiseren

Accuraat Communiceren Planner Innovatief
Enthousiast Realiseerder Ontwikkelaar
Besluitvaardig
Daarnaast heb of ben je
HBO werk- en denkniveau.
een kei in projectmatig werken.
kennis van en ervaring met het ontwikkelen van opleidingen (kennis van de kss
(kwalificatiestructuur sport is een pré).
een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
bereid om ook in de avonduren of het weekend te werken.
affiniteit met de airsoftsport is een pré.
enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
in de gelegenheid om een geldige VOG te overhandigen.*
WIJ BIEDEN
Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.
Een dienstverband, in eerste instantie voor een jaar (met mogelijkheid tot verlenging).
Een overeenkomst voor 32-38 uur per week, uren in overleg.
Een marktconform salaris - welke afhankelijk is van jouw leeftijd en ervaring - in schaal 8 of 9
van de CAO sport (minimum aanvangssalaris € 2666,- en maximumsalaris € 4282,- o.b.v.
fulltime dienstverband).
Een team van enthousiaste en vakinhoudelijke collega’s.
Hybride werken waarbij je zowel vanuit het Nationaal Airsoft Centrum te Geldermalsen als
thuis werkt.
INTERESSE?
Stuur dan je motivatie voor de functie met je cv uiterlijk 9 juni 2022 naar vacature@nabv.nl.
Heb je vragen over de functie dan kun je contact opnemen met Sandra de Wolff, op 013-2032020.
Een referentiecheck en assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.
* Bij je indiensttreding vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen bij de
gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering
vormt voor een bepaalde functie. Je krijg een VOG als uit onderzoek blijkt dat je geen strafbare
feiten op jouw naam hebt staan. Binnen 6 weken na je indiensttreding moet je het formulier bij ons
inleveren. De kosten van de aanvraag worden vergoed. Wanneer je geen VOG kunt overhandigen,
kun je niet bij de NABV werken.
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