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
Binnen de Jeugdopleiding van SC Cambuur worden fysieke trainingen gegeven om het atletisch
vermogen van de speler te verbeteren. We vinden het belangrijk kinderen op te leiden tot betere
bewegers. Snel, explosief en wendbaar zijn is erg belangrijk in onze opleiding en in het profvoetbal. Vanuit die gedachte wordt er van O12 t/m O21 fysieke training gegeven die bestaat uit: coördinatie, uithoudingsvermogen, kracht, flexibiliteit, snelheid en (core)stabiliteit met als doel de fysieke
prestaties te ontwikkelen.
Voor het seizoen 2022-2023 zijn wij opzoek naar meerdere ambitieuze en getalenteerde studenten CALO/ALO/CIOS/Sport en Bewegen (of reeds afgestudeerd) die de trainingen voor de Jeugdopleiding kan begeleiden en uitvoeren.
Jouw profiel
•
•
•
•

Ervaring op gebied van Fysieke en Krachttraining is een pré
Pedagogisch sterk
Bereid om te investeren in jezelf
Voorbeeldgedrag laten zien en spelers helpen het maximale uit zichzelf te halen

Werkzaamheden
•
•
•

Het begeleiden en ontwikkelen van bewegingsscholing, warming-up en
blessurepreventie programma’s
Het begeleiden en ontwikkelen van krachtprogramma’s
Het ondersteunen bij het afnemen van periodieke testen

Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, mail dan jouw motivatiebrief en CV naar
jeugd@cambuur.nl t.a.v. Jelmer Hofstee

