Organisatie
SC Cambuur is een warme, sympathieke
volksclub waar iedereen zich thuis voelt. 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 volop 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
jeugdopleiding naar een hoger plan te tillen? Reageer dan nu!
Wat zoeken wij
Sinds het seizoen 2020 – 2021 heeft de jeugdopleiding van SC Cambuur een O21 elftal, dit is de
laatste tussenstap voor jeugdspelers naar het profvoetbal en het vlaggenschip van SC Cambuur.
Voor deze leeftijdscategorie willen we de aanwezige talenten in Nederland nog beter in kaart
hebben.
Daarom zijn we voor het seizoen 2022 – 2023 opzoek naar een ambitieuze en getalenteerde
student die een database ontwikkelt voor de leeftijdscategorie 17 – 20 jaar. Waarbij de focus ligt
op de amateurcompetities 2e en 3e Divisie, O21 competitie Divisie 1 t/m 3 en de O18 competitie
Divisie 1. Dit kan aan de hand van data- en/of videoscouting gebeuren of doormiddel het
raadplegen van andere informatiebronnen.
Wij zoeken iemand die:
•
•
•
•
•

Voetbalverslaafd is, waarbij ervaring binnen de voetbalwereld een pré is
Analytisch ingesteld is
Enthousiast, betrouwbaar en zelfstandig is
Over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikt
Bereid is te investeren in zichzelf

Wij bieden
•
•
•
•

Werkzaam in een zeer dynamische en unieke branche
Een plezierige werksfeer binnen een jonge en ambitieuze staf
Ervaring en inzicht op het gebied van trainen en opleiden
Mogelijkheid tot eigen onderzoek voor scriptie

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

