Judoschool van der Hoek groeit en daarom zoeken we versterking (M/V)!
Ben je net klaar met de ALO of een soortgelijke sportopleiding? Heb je ervaring met lesgeven én heb
je de zwarte band of heb je de intentie om hier binnenkort examen voor te gaan doen? Ben je in het
bezit van het diploma judoleraar A/B? óf heb je ambities om judoleraar te worden. Heb je nog geen
gerichte opleiding maar zou je dit wel willen doen? Wij komen graag met je in contact!
Wie zijn wij?
Judoschool van der Hoek is in 2016 opgericht door de twee broers Christiaan en Sander met de droom
om zoveel mogelijk kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met judo en hen zo zelfverzekerd en
weerbaar(der) te maken. Dit doen we met een team van 3 ervaren instructeurs bij zowel
kinderdagverblijven, naschoolse opvang, basisscholen als op eigen locaties in Bussum, Hilversum,
Naarden, Laren en Zeewolde. Onze judoka’s variëren in leeftijd van 2 tot 60 jaar, van beginnend tot
zeer ervaren. Ook hebben we speciale groepen voor kinderen met aangepaste leerbehoeftes.
We zijn ambitieus in onze missie en de vraag naar judolessen groeit. Daarom zijn we op zoek naar
enthousiaste (aankomende) judoleraren (m/v) die ons kunnen ondersteunen.
Dit ga jij doen
• Uitdagende lessen voorbereiden en geven aan onze (doel)groepen, zelfstandig of onder onze
begeleiding.
• Ondersteunen bij diverse evenementen.
• Afnemen van judo-examens.
• Proeflessen verzorgen op o.a. kinderdagverblijven en basisscholen.
Dit bieden wij jou
• Flexibel in te delen uren, alles is bespreekbaar.
• Al onze tijd en aandacht om uit te groeien tot een volwaardige judoleraar, mocht je dit
uiteraard nog niet zijn.
• Een eerlijk salaris met mogelijkheden tot extra’s. Denk aan je eigen bedrijfsauto, bonus etc.
• Eventuele vergoeding voor het behalen van diploma’s.
• Ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen en mee te denken in onze plannen voor de toekomst
van de judoschool.
Dit heb jij sowieso al
• Je bent communicatief vaardig en durft initiatief te nemen in gesprekken.
• Zwarte band of de motivatie om die binnen korte tijd te halen.
• Je bent gedreven en brengt graag al je kennis en vaardigheden over op je leerlingen.
• Onuitputtelijke energie.
Solliciteren
Help jij mee om onze droom waar te maken en om de grootste judoschool van het Gooi en omstreken
te worden en om zoveel mogelijk kinderen te leren judoën? Neem contact met ons op via 0614355046. Mailen naar info@judoschoolvanderhoek.nl mag ook.
Tot snel!

