Vacature hoofdtrainer vv Amsvorde seizoen 2022 - 2023
vv Amsvorde, gevestigd te Amersfoort en momenteel uitkomend in de 3e klasse West 1
zondag, is voor aankomend seizoen op zoek naar een hoofdtrainer die past bij de ambities
en cultuur van onze vereniging.
Amsvorde staat bekend om haar prettige sfeer waarbij er een goede mix heerst tussen
prestatie (selectieteams) en plezier (lagere elftallen). Het jonge bestuur heeft recent met
behulp van een grote groep leden een nieuw beleidsplan opgesteld, evenals 3
hoofddoelstellingen waar de komende 3 jaar aan gewerkt wordt met elkaar.
Één van deze doelstellingen is om een stabiele 3e-klasser te zijn met een herkenbaar 1e
elftal, dat nauw betrokken is bij de rest van onze vereniging.
De belangrijkste taken van de hoofdtrainer zijn:
- Trainen van ons 1e elftal op dinsdag- en donderdagavond & het coachen op de zondag.
- In samenspraak met de Technische Commissie zorgdragen voor een 3e-klasse waardige
selectie en staf.
- Onderhouden van nauwe contacten met de Technische Commissie Jeugd en jeugdtrainers,
o.a. omtrent de ontwikkeling van (jeugd) talenten.
- Zich inzetten voor de ontwikkeling van de overige trainers binnen de vereniging.
Jouw profiel:
De trainer die wij zoeken beschikt minimaal over de vereiste UEFA B licentie, heeft enige
jaren ervaring als hoofdtrainer, is ambitieus, tactisch sterk en in staat dit over te brengen op
de spelersgroep. Wij verwachten hierbij een gedreven trainer te zien die deze gedrevenheid
op de juiste manier over kan brengen op onze spelers.
Daarnaast beschik je over een natuurlijk overwicht waardoor je in staat bent om op het
juiste moment boven de groep te staan, maar pas je ook binnen de groep.
Je kunt hierbij prestaties en plezier goed combineren door te zorgen voor een optimale
(prestatie)sfeer.
Wat bieden wij?
- Een gretige, enthousiaste spelersgroep met een goede mix tussen ervaring en talent
- Een stabiele en gezonde vereniging die op dit moment volop in beweging is.
- Financiële vergoeding; bij sollicitatie vernemen wij graag een salarisindicatie vanuit de
kandidaat
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan voor 15 januari 2022 een e-mail met je cv en
motivatie naar marck40@ziggo.nl
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Marck van Asselt via 06 – 51 35 39 52.

