VACATURE: Hoofdtrainer O18
SC Cambuur is een warme, sympathieke volksclub waar iedereen zich thuis voelt. Een
‘avondje Cambuur’ staat garant voor een avond vol passie, strijdlust en emotie. Maar SC
Cambuur is ook een ambitieuze club. Terecht ook, want het DNA van de club is in vele
opzichten uniek. Dit geldt zeker ook voor de jeugdopleiding. Waarbij de ambitie aanwezig is
om de komende jaren door te groeien naar een opleiding die structureel spelers aflevert aan
het eerste elftal.
Functieprofiel
Als hoofdtrainer O18 ben je verantwoordelijk voor het trainen en coachen van de
jeugdspelers binnen de SC Cambuur Jeugdopleiding. Waarbij je zorgt voor de maximale
ontwikkeling van elke individuele jeugdspeler op het gebied van techniek, tactiek, fysiek
maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
Daarnaast werk je nauw samen met alle andere hoofdtrainers binnen de jeugdopleiding
door veel overleg te voeren en elkaar te ondersteunen waar nodig, zodat de gehele
jeugdopleiding zich doorontwikkeld en er een topsportklimaat aanwezig is.
Deze trainer zoeken wij:
• Is als trainer een voorbeeld voor de club: behoudt afstand en staat waar nodig is boven de
groep, observeert, coacht, motiveert, stimuleert en is kritisch opbouwend;
• Voelt de verantwoordelijkheid voor zijn team en omgeving;
• Zorgt voor een positieve sfeer op zowel het veld als in de kleedkamer;
• Is in staat om spelers technisch, tactisch, fysiek en op topsportgebied te verbeteren;
• Heeft een empathisch vermogen, is pedagogisch en didactisch sterk;
• Is minimaal 4 dagdelen door de week en in het weekend beschikbaar;
• We verwachten een flexibele, zelfstandige, creatieve en innovatieve houding.

Vereisten voor de functie
•
•
•

Beschikken over het diploma UEFA A Youth inclusief een geldige KNVB-licentie.
In het bezit van Rijbewijs B.
Verklaring omtrent goed gedrag kunnen overhandigen.

Wat bieden wij?
Wij bieden je een mooie kans en uitdagende functie waarin je veel kunt leren. Je komt te werken in
een ambitieus en dynamisch team. Er is veel ruimte voor ontwikkeling en eigen initiatief wordt van je
verwacht.

•

•
•
•

Een unieke kans om je als trainer te ontwikkelen zowel persoonlijk als professioneel,
je werkt nauw samen met andere gediplomeerde (keepers)trainers;
Veel vrijheid en ruimte voor eigen inbreng en innovatie;
Vergoeden van opleidingen/cursussen die relevant zijn voor de ontwikkeling als
trainer
Een jaar contract met de optie om een jaar te verlengen, ingang per 1 juli 2020
30 uur flexibel inzetbaar
Een passend salaris

•

CAO trainer/coaches betaald voetbal

•
•

Selectieprocedure
Enthousiast geworden? Stuur dan je CV en motivatie naar info@cambuur.nl t.a.v. Dominique
Zweijtzer. De vacature sluit op maandag 17 februari 2020.
De eerste selectiedagen zullen op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari plaatsvinden.
Tijdens de selectiedagen zal het geven van een presentatie met een casus deel uit maken
van het programma. De casus krijg je bij de uitnodiging voor een gesprek meegestuurd.

