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‘Healthy Girls’ zoekt enthousiaste sporttrainster
Ben jij een enthousiast, vrolijke, daadkrachtige, sportieve vrouw en vind je 
het leuk om in Amsterdam- Oost met een leuke groep meiden elke week 
door middel van sport te werken aan persoonlijke ontwikkeling? Dan zijn 
wij op zoek naar jou!

Programma
In september 2020 is het programma ‘healthy girls’ voor het eerst gestart. 
Girls Forward heeft in samenwerking met Women Win en Team Sportser-
vice Amsterdam dit programma ontwikkeld en opgezet om meiden in 
Amsterdam- Oost door middel van sport in hun kracht te zetten. Er wordt 
gewerkt aan motorische ontwikkeling, maar de sportactiviteiten worden 
grotendeels gebruikt als middel om competenties en life skills aan te leren.

Leiderschap competenties: Ik gebruik mijn stem, Ik heb zelfvertrouwen, Ik 
heb een visie, Ik onderneem actie, En ik heb een breed perspectief:

Thema’s: My Confidence , My Self-Love, My Body, My Power, My Skills & 
Talents en My Future

Het programma vindt plaats op de volgende momenten:
- Dinsdagavonden 17:30-20:30 uur 
- Vrijdagavonden 17:30-19:30 uur

De organisatie
Girls Forward is ontstaan in 2014 door Soumaya & Zaitoon. De missie van 
deze twee Amsterdamse vrouwen is om meiden te inspireren, motiveren 
en in hun kracht te zetten. Tijdens de wekelijkse workshops en trainingen 
op de Girls Forward avonden ontmoeten meiden elkaar, ontdekken hun 
talenten en halen het beste uit zichzelf naar boven

De functie
Samen met de collega’s van Girls Forward geeft de trainster invulling aan 
de activiteit. Jij bent als sporttrainster verantwoordelijk voor het begeleiden 
van de sportieve activiteiten. 

Wat zoeken wij
- Een sportopleiding heeft afgerond (MBO 3 /4 sport en bewegen, ALO  
 of specifieke trainersdiploma’s) 
- Ervaring heeft met het geven van verschillende soorten sportlessen  
 (voetbal en andere spellessen, kickboksen, dans e.d.)
- Het leuk vind verder te kijken dan de sportactiviteit en openstaat om  
 sport als middel te gebruiken
- Zelfstandig en in teamverband kan werken
- Initiatiefrijk is en graag wil meedenken over de invulling van het   
 programma

Ben je enthousiast geworden en zou je graag als sporttrainster aan de 
slag gaan in dit mooie empowerment programma? Stuur een bericht 
naar info@girlsforward.nl 


