Landmacht zoekt sportinstructeurs!
De LO&Sportorganisatie van de Koninklijke Landmacht verzorgt fysieke en mentale training
voor militaire eenheden en individuen, zodat ze goed zijn voorbereid op hun taak. De
LO&Sportorganisatie bestaat uit 250 civiel opgeleide functionarissen met het diploma MBO-4
opleiding Coördinator Sportinstructie Training en Coaching of getuigschrift HBO Academie
voor Lichamelijke Opvoeding Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in
lichamelijke opvoeding. Allen hebben een militaire opleiding van ongeveer anderhalf jaar
doorlopen. De LO&Sportinstructeurs zijn werkzaam op 16 verschillende kazernes in het
land, waar ze beschikken over een goed gefaciliteerde sportaccommodatie. Jaarlijks neemt
de LO&Sportorganisatie ongeveer 15 nieuwe militaire sportinstructeurs in dienst.
De LO&Sportorganisatie is voor de periode 1 juli 2018 – 1 juni 2020 op zoek naar zes
sportinstructeurs, die zonder een militaire opleiding direct aan de slag kunnen.
Het gaat om één functie in de regio Noord-Nederland, drie functies in Midden-Nederland en
één functie in Zuid-Nederland.
Heb jij het juiste diploma of getuigschrift en ben je op zoek naar een baan als
sportinstructeur in een uitdagende en dynamische werkomgeving?
Solliciteer dan op bovengenoemde functies.
De sollicitatieprocedure verloopt als volgt:
1. Voor 15 maart 2018 a.s. aanmelden per e-mail bij Kapitein van Trigt
(JF.v.Trigt.01@mindef.nl). In de e-mail dient een CV en motivatiebrief te worden
bijgevoegd. In de motivatiebrief moet duidelijk zijn aangegeven voor welke regio de
kandidaat in aanmerking wil komen. Op basis van deze motivatiebrief en CV zal een
eerste selectie plaats vinden. Degeselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor
een informatiebijeenkomst.
2. 9 april 08.00 – 10.00 uur: Informatiebijeenkomst voor de geselecteerde kandidaten.
Deze vindt plaats op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Er wordt informatie
verstrekt over de LO&Sportorganisatie en de werkzaamheden van de
sportinstructeur.
3. 16 tot 20 april: sollicitatiegesprekken op locatie door de Commandant van de
LO&Sportgroep.
4. 7 mei: arbeidsvoorwaardegesprekken met kandidaten door P&O.
5. 1 juli: aanvang werkzaamheden op de LO&Sportgroep.
Voor de functie van (civiele) sportinstructeur bij de Koninklijke Landmacht komen dames en
heren in aanmerking die:
a. In het bezit zijn van een afgerond civiel diploma MBO-4 opleiding Coördinator
Sportinstructie Training en Coaching of getuigschrift HBO Academie voor
Lichamelijke Opvoeding, Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in
lichamelijke opvoeding.
b. Jonger zijn dan 28 jaar.
c. Fysiek en mentaal fit zijn.
d. Een door de gemeente afgegeven Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen
overleggen. Aanvraagformulieren voor dit VOG worden op de informatiebijeenkomst
verstrekt.
Afhankelijk van het functioneren bestaat voor de aangestelde kandidaten in deze periode de
mogelijkheid om te solliciteren op de functie van militair sportinstructeur. De opleiding
hiervoor start in het najaar 2020.
Voor verdere vragen kan via e-mail contact worden opgenomen met Kap van Trigt,
stafofficier Externe Communicatie LO&Sportorganisatie (JF.v.Trigt.01@mindef.nl).

