VACATURE
Be Quick Dokkum zoekt Hoofd Jeugdopleiding
CSV Be Quick Dokkum voor het seizoen 2019-2020 op zoek naar een Hoofd Jeugdopleiding. Hij of zij
gaat het Jeugdbeleidsplan uitvoeren en zorgt dat de kwaliteit van de jeugdopleiding van
Be Quick op hoog niveau blijft. De functie kan in duoschap (onderbouw en bovenbouw) worden
ingevuld.
De jeugdopleiding van Be Quick is de levensader van de club. De afgelopen jaren is met resultaat
geïnvesteerd in de prestaties en plezier van de jeugdteams. We willen dit niveau minimaal
vasthouden. De Hoofd Jeugdopleiding heeft daar een belangrijke en stuwende rol in. De Hoofd
Jeugdopleiding richt zich primair op de jeugdtrainers van Be Quick.
Wat doet de Hoofd Jeugdopleiding
De belangrijkste taken van de Hoofd Jeugdopleiding zijn:
-

waarborgt de samenhang op technisch gebied (‘de rode draad’) binnen de volledige
jeugdafdeling;
is verantwoordelijk voor de selectie, ontwikkelen/opleiden en functioneren van alle
jeugdtrainers, geeft hier leiding aan en voert periodiek overleg met deze trainers;
biedt oefenstof aan alle trainers aan en is voor hen adviseur en vraagbaak;
speelt een actieve rol op de velden door het beoordelen van de gegeven trainingen en volgt
samen met de Technische Commissie Jeugd wedstrijden van de jeugdteams;
is verantwoordelijk voor de interne scouting en het selectiebeleid;
zorgt dat stagiaires begeleid worden en onderhoudt contacten met de scholen (CIOS, ALO);
initieert twee reeksen techniektrainingen per seizoen voor pupillen en is verantwoordelijk
voor de uitvoering hiervan.

Waar moet de Hoofd Jeugdopleiding aan voldoen?
Het Hoofd Jeugdopleiding beschikt minimaal over het diploma van de KNVB opleiding Trainer-Coach
3 en moet daarnaast:
-

passie en enthousiasme hebben voor jeugdvoetbal;
beschikken over goede communicatieve vaardigheden en verbindend vermogen;
beschikken over positief stimulerende capaciteiten en kunnen delegeren;
een meer dan ruime ervaring hebben om trainers en spelers op te leiden;
het Jeugdbeleidsplan kunnen uitvoeren.

Plaats binnen de vereniging
De Hoofd Jeugdopleiding werkt samen met de Technische Commissies, trainersbegeleiders, het
Jeugdbestuur en het bestuurslid Voetbaltechnische Zaken. De coördinator legt verantwoording af
aan het bestuurslid Voetbaltechnische Zaken. Van de Hoofd Jeugdopleiding, het gaat om een functie
waar een financiële vergoeding voor beschikbaar is, wordt verwacht dat hij of zij in op
wedstrijddagen aanwezig is en op meerdere trainingsdagen. We staan open voor de mogelijkheid om
deze functie in duoschap in te vullen, bijvoorbeeld in combinatie met een andere jeugdtrainer van Be
Quick.

1

Meer informatie en reageren
Belangstellenden die meer informatie hebben of vragen hebben kunnen contact opnemen met:
-

Sjoerd Radersma , bestuurslid Voetbaltechnische Zaken, telefoon 06-37477028.

Het Jeugdbeleidsplan is op onze website www.bequickdokkum.nl te downloaden (rubriek Be Quick >
Beleid).
Belangstellenden kunnen tot en met 31 januari a.s. reageren door een korte motivatie met CV te
mailen naar Sjoerd Radersma: sjoerd.radersma@knid.nl.

Over Be Quick Dokkum
CSV Be Quick Dokkum is een van de grotere voetbalverenigingen in Fryslân. De vereniging beschikt
over een uitstekende accommodatie met twee kunstgrasvelden, twee grasvelden en een fraai
complex met onder meer een tribune, een sfeervolle kantine en 12 kleedkamers. Met ruim 800
spelende leden, een groot aantal vrijwilligers en vele supporters is het een bloeiende vereniging. Be
Quick Dokkum is een complete club: jongens, meiden, vrouwen en heren kunnen in zowel prestatieals breedteteams de voetbalsport beoefenen. Het motto waarmee de vereniging werkt is ‘Samen
presteren met plezier’.
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