
Verzorg(st)er 

Jeugdopleiding SC Cambuur 
 

Organisatie: 

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. De jeugdopleiding is dan ook 

vol in ontwikkeling op alle vlakken, samen met alle betrokken zetten wij de schouders eronder om 

deze ambitie waar te maken. Heb jij ook de ambitie om als student je steentje bij te dragen aan het 

waarmaken van deze ambitie en om samen met ons de schouders eronder te zetten? Reageer dan 

nu! 

Wat zoeken wij:  

De jeugdopleiding van SC Cambuur is nog op zoek naar verzorg(st)ers bij wedstrijden van een 

jeugdteam op de zaterdag. Wij hechten veel waarde aan goede begeleiding van onze jeugdspelers. 

Op zaterdagen willen we onze spelers dan ook optimaal en verantwoord voorbereiden op de 

wedstrijd. De rol van de verzorg(st)er is daarbij van groot belang. 

Wij zoeken een verzorg(st)er die: 

• In het bezit is van het diploma sportverzorging, aanvulling van diploma blessurepreventie en/of 

EHBO is een pré (of de opleiding fysiotherapie volgt) 

• Woonachtig is in Leeuwarden of nabije omgeving 

• Affiniteit heeft met (voetballende) kinderen  

• Flexibel is 

• Enthousiast is 

• Over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikt 

• Bereid is om opleidingen/cursussen te volgen 

• Instructie- en evaluatieavonden wil bijwonen 

Wij bieden: 

• Een vrijwilligersvergoeding (nader te bespreken) 

• Mogelijkheid om via SC Cambuur een functie gerelateerde cursus/opleiding te volgen 

• Een seizoenkaart voor bezoek aan alle thuiswedstrijden van SC Cambuur 

• De mogelijkheid om vanuit een door SC Cambuur beheerde verzorgingsruimte te werken 

• 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. 

mailto:jeugd@cambuur.nl

