Vacature trainer JO19-1 rksv Brakkenstein
rksv Brakkenstein is op zoek naar een trainer voor onze JO19-1 2019-2020
Wil jij samen met ons iedereen in een vertrouwde omgeving de mogelijkheid bieden om zich sportief,
sociaal en persoonlijk te ontwikkelen en samen de passie voor voetbal te delen en wil jij daar als
trainer vorm aan geven? Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou.
De bovenbouw van Brakkenstein bestaat uit de JO19-1, JO17-1 en JO15-1. De JO19-1 en JO17-1
spelen in de 1e klasse. De JO15-1 speelt momenteel in de 2e klasse. Alle drie de teams beschikken
over een getalenteerde selectie. We verwachten dat deze lichtingen in de komende seizoenen verder
zullen doorstromen, waardoor ze in de toekomst een belangrijk deel van de senioren selectie kunnen
gaan uitmaken.
Ons doel is om in de komende jaren jeugdspelers verder door te laten stromen naar de senioren
selectie(s), zoals dit de afgelopen jaren ook al succesvol gebeurd is. We zijn dan ook op zoek naar een
trainer die hier een actieve bijdrage aan wil leveren.
De aan te stellen trainer voor het seizoen 2019-2020 voldoet idealiter aan het volgende profiel:

Competenties trainer JO19-1
●
●
●
●
●
●
●
●

Heeft affiniteit met rksv Brakkenstein
Laat in houding en gedrag de kernwaarden van onze club zien en draagt dit ook uit aan het
team
Is een motivator die de groep kan motiveren, waarbij hij gebruik maakt van zijn empathisch
vermogen om zich in verschillende situaties van verschillende spelers in te kunnen leven.
Kan de voor Brakkenstein kenmerkende gezelligheid aan prestaties (en doelen) koppelen
Kan goed samenwerken met de andere jeugd- ,- senioren - en hoofdtrainer(s),
elftalbegeleiding, Technische Commissie en Jeugd Commissie
Kan meedenken over zijn kader en kan deze indien nodig ook zelf vorm geven
Is bereid deel te benemen en draagt actief bij aan periodieke overleggen met andere
jeugdtrainers, Technische Commissie en Jeugd Commissie.
Beschikt over minimaal een TCIII (senioren)diploma of is deze bereid te behalen

Taken en verantwoordelijkheden trainer JO19-1
●
●

●
●

Is verantwoordelijk voor het technisch- en tactisch inhoudelijke geven van trainingen en
coachen van wedstrijden, waarbij hij zowel de groep als spelers individueel beter maakt
Is verantwoordelijk voor het opstellen van een periode ( jaar/maand) plan in
overeenstemming met het technisch beleid, waarbij systematisch voetbalproblemen worden
aangepakt en verbeterd
Is als echte opleider erop gericht om spelers uiteindelijk naar een hoger ( senioren) elftal of
uiteindelijk naar de 1e selectie door te kunnen laten stromen
Legt verantwoording af aan de Technische Commissie

Wij bieden
Prima trainingsfaciliteiten (o.a. een kunstgrasveld)
Een prettige clubcultuur
Korte en heldere lijnen binnen de cluborganisatie
Mogelijkheid om je te ontwikkelen, o.a. via workshops verzorgd door rksv Brakkenstein
Lidmaatschap van rksv Brakkenstein
Passende vergoeding

Interesse en contactgegevens
Als je jezelf in dit profiel herkent en interesse hebt in de functie of als je verdere vragen over de
vacature hebt, neem dan snel contact op met
Hans Peterse :
● Email: h.peterse84@gmail.com
● Telefoon: 06-11414281
of Pascal Rutten:
 Email: p.rutten83@upcmail.nl
 Telefoon: 06-34879910
beiden lid van de Technische Commissie van rksv Brakkenstein.
Met vriendelijke groet,
Hans Peterse
Hoofd Technische Commissie rksv Brakkenstein

