
Teammanager Voetbalschool 

Een teammanager in de jeugdopleiding van SC Cambuur is een belangrijke functie. De 
teammanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle praktische zaken rondom een 
jeugdteam.  

Naast teammanagers voor de teams zijn we ook op zoek naar een teammanager voor de 
Voetbalschool. De Voetbalschool is het voortraject van onze jeugdopleiding. Hier worden 
spelers voor uitgenodigd die talentvol zijn en opvallen in de regio. Deze spelers spelen nog 
bij hun eigen amateurclub en trainen één of twee keer in de week bij SC Cambuur. Er zijn 
drie trainingsgroepen, O9, O10 en O11. Vanuit de O11 groep stromen er elk seizoen 8 tot 12 
nieuwe spelers in onze jeugdopleiding (O12) in. Deze Voetbalschool groepen nemen in een 
seizoen deel aan een aantal toernooien of oefenwedstrijden. Deze zijn nooit op zaterdag 
omdat al deze spelers nog bij hun eigen club spelen. Onze oefenwedstrijden of toernooien 
zijn soms op woensdag- of vrijdagmiddag, maar meestal op zondagen. De teammanager van 
de Voetbalschool is verantwoordelijk voor de organisatorische en praktische zaken omtrent 
deze oefenwedstrijden en toernooien. Dit behelst zo’n 20 activiteiten in een seizoen, waarbij 
er uiteraard ook de mogelijkheid is extra te ondersteunen tijdens trainingen op 
vrijdagmiddag, maar dit is niet noodzakelijk. 

Wij zoeken een teammanager VBS die: 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau heeft 

• Woonachtig is in Leeuwarden of nabije omgeving 

• Brede, relevante voetbal/ organisatorische werkervaring heeft 

• Affiniteit heeft met (voetballende) kinderen 

• Enthousiast, betrouwbaar en zelfstandig is 

• Over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikt 

• Stressbestendig is en om kan gaan met tegenslagen 

Wij bieden: 
• Een seizoenkaart voor bezoek aan alle thuiswedstrijden van SC Cambuur 
• Een jaarlijkse vrijwilligersavond 
• Een plezierige werksfeer binnen een jonge en enthousiaste staf 

Ben je enthousiast geraakt na het lezen van de bovenstaande vacature en pas je in dit 
profiel? Stuur dan je motivatie met CV naar jeugd@cambuur.nl t.a.v. Jelmer Hofstee, 
Algemeen Jeugdcoördinator. 
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