Vacature hoofdtrainer selectie elftal rksv Brakkenstein
rksv Brakkenstein is met spoed op zoek naar een hoofdtrainer van de selectie voor het seizoen
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.
Ons 1e elftal heeft zich het afgelopen seizoen (2018-2019) gehandhaafd in de derde 3e klasse. De
spelersgroep bestaat komend seizoen uit een goede mix van enkele spelers met ervaring
(leeftijdscategorie 25-30) en een groot aantal talentvolle spelers afkomstig uit eigen jeugd
(leeftijdscategorie 17-22). Ook ons tweede elftal en de JO19-1 zullen komend seizoen over voldoende
breedte beschikken om gezonde concurrentie binnen het 1e elftal te zorgen.
De TC verwacht dat de nieuw aan te stellen trainer de spelersgroep naar een volgend niveau kan
brengen, te weten (sub)top van de 3e klasse. Om dit te bereiken zal de trainer die wij zoeken over
goed tactisch vermogen moeten beschikken en zal hij de groep de gewenste structuur en discipline
moeten bieden. Wij zijn op zoek naar een trainer die zijn visie kan vertalen naar uitdagende en
intensieve trainingen en een helder tactisch plan voor de wedstrijddagen. Daarnaast verwachten wij
van een hoofdtrainer dat hij zich actief interesseert in de gehele selectie en in de (hoogste)
jeugdelftallen.
Bij Brakkenstein krijgt een trainer de ruimte om zich als trainer verder te ontwikkelen. Middels
periodiek overleg kan, indien gewenst, coaching plaatsvinden. Gezien de samenstelling van de
spelersgroep heeft de hoofdtrainer bij Brakkenstein de mogelijkheid om deze spelersgroep te
vormen, te verbeteren en gezamenlijk successen te boeken.
Tot slot is Brakkenstein een stabiele vereniging waar prestaties hand in hand met gezelligheid gaan.
Daarnaast zijn de faciliteiten en randvoorwaarden voor spelers en trainer goed. Hierdoor hopen en
verwachten wij dat zowel spelers als aan te stellen hoofdtrainer zichzelf onder prettige
omstandigheden kunnen doorontwikkelen.
De aan te stellen trainer voor het seizoen 2019-2020 voldoet idealiter aan het volgende profiel:

Gevraagde competenties hoofdtrainer 1e elftal
●
●
●
●
●

In bezit van een TCII diploma / UEFA B licentie
Ambitieuze trainer met als doel om zowel de spelersgroep als zichzelf te verbeteren
Trainer met een duidelijke (tactische) visie op voetbal, die deze tijdens trainingen en
besprekingen op spelersgroep kan overbrengen
Trainer moet boven de groep kunnen staan, maar ook de voor Brakkenstein kenmerkende
gezelligheid aan prestaties (en doelen) kunnen koppelen
Trainer moet over voldoende voetbalinhoudelijke kennis beschikken om de trainingen divers,
intensief en uitdagend te maken en te houden

●
●
●
●

Trainer moet communicatief vaardig zijn en duidelijke afspraken met spelersgroep, kader en
met trainer van 2e elftal kunnen maken
Trainer moet kunnen samenwerken met aanwezig kader en met trainer van 2e elftal
Trainer moet openstaan om, indien nodig, mee te denken in de invulling van het kader
binnen de selectie
Trainer heeft idealiter affiniteit met de vereniging RKSV Brakkenstein of kan zich vinden in de
kenmerkende clubcultuur

Taken en verantwoordelijkheden hoofdtrainer 1e elftal
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Leidt twee keer per week de training van het 1e elftal
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;
Werkt nauw samen met de trainer van het 2e elftal om zo de voltallige selectie te verbeteren
Leidt op zondag de wedstrijden van het 1e elftal
Is actief geïnteresseerd in onze (hoogste) jeugdelftallen en laat dit blijken door periodiek
aanwezig de zijn bij wedstrijden van deze elftallen;
Overlegt regelmatig, op eigen initiatief, met trainer 2e elftal en trainer JO19-1;
Overlegt periodiek met de spelersraad van de selectie;
Is beschikbaar voor overleg met TC;
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 vacature of als je verdere vragen over de
vacature hebt, kan je contact opnemen met Hans Peterse, Hoofd Technische Commissie van rksv
Brakkenstein:
● Email: h.peterse84@gmail.com
● Telefoon: 06-11414281
Met vriendelijke groet,
Hans Peterse
Hoofd Technische Commissie rksv Brakkenstein

