Vacature: Trainer-Coach onderbouw JEKA
RKVV JEKA te Breda is voor het seizoen 2018/2019 op zoek naar geschikte
jeugdtrainers voor verschillende teams in de onderbouw (t/m O12).
RKVV JEKA is een amateurvereniging waar, door middel van een goede begeleiding,
inzet, spelplezier en sportief gedrag, de jeugd zich maximaal kan ontwikkelen. Dit
dient samen te gaan met een goede sfeer en harmonie tussen leden,
verenigingskader en ouders, met een accommodatie en de middelen die daarvoor
toereikend zijn.
De vereniging hecht veel waarde aan de doorstroming van jeugdspelers richting de
seniorenselecties, waarbij het eerste elftal momenteel in de derde klasse uitkomt en
spoedig weer zal terugkeren in de tweede klasse.
De jeugdopleiding richt zich op het nog beter begeleiden en trainen van spelers die
de potentie hebben om in de toekomst een plaats in de seniorenselectie te
bemachtigen. Zonder dat dit ten koste mag gaan van het (speel)plezier van de
kinderen, ouders en andere betrokkenen. Er is een beleidsplan geschreven, waarin
prestatievoetbal harmonieus moet gaan samengaan met ons recreatievoetbal.
We zijn op zoek naar trainers die passie hebben voor voetbal en die de jeugd, onder
supervisie van het Hoofd jeugdopleiding, naar een hoger niveau willen brengen.
Denk jij die trainer te kunnen zijn? Een trainer met meerwaarde voor onze
vereniging, onze jeugdopleiding en bovendien een pedagogisch onderlegd persoon
om onze jeugd te begeleiden naar een hoger plan? Stuur dan je sollicitatie met C.V.
vóór 1 juni a.s. naar Lex.vanzwieten@rkvvjeka.nl
Profiel:
• Minimaal in het bezit van een trainersdiploma dan wel bereid deze te halen
• Affiniteit en aantoonbare ervaring in het geven van training aan de onderbouw
• Communicatief vaardig, kan leidinggeven en organiseren

Wij bieden:
• Een fijne leeromgeving waarin je als trainer je ook kunt ontwikkelen
• Een vereniging waar plezier en presteren samengaan
• Een duidelijke visie in het opleiden van spelers en trainers
• Goede faciliteiten en accommodatie

