VACATURE
Be Quick Dokkum zoekt Jeugdtrainer/-coach JO19-1
CSV Be Quick Dokkum is voor het seizoen 2019-2020 op zoek naar een Jeugdtrainer voor de JO19-1.
Het team JO19-1 speelt op dit moment in de Landelijke Vierde Divisie.
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. Leidend hierbij was en is het
Jeugdbeleidsplan. De voetbaltechnische aansturing vindt plaats door de Hoofd
Jeugdopleiding/technisch coördinatoren, ondersteund door de Technische Commissie.
Wat verwachten wij van de trainer/coach?
-

Het geven van twee trainingen in de week, en het coachen van de wedstrijden op alle
wedstrijddagen.
In het bezit van minimaal TC3.
Goede communicatieve vaardigheden.
Ervaring in en passie voor het jeugdvoetbal.
Uitvoering geven aan het Jeugdbeleidsplan van Be Quick Dokkum.
Affiniteit met de leeftijdscategorie.
Betrokkenheid bij de club.
Goed overleg en communicatie met Technische Commissies en hoofdtrainer
Aanwezigheid bij clubbijeenkomsten en trainersoverleggen.
Hulp bieden en begeleiden van andere trainers bij Be Quick.
Bij voorkeur ervaring met de VTON voetbalmethode.

Wat bieden wij?
CSV Be Quick Dokkum biedt:
-

Trainings- en wedstrijd-evaluatie met de HJO.
Goede sfeer.
Deskundige ondersteuning bij de VTON leerlijn en app.
Ondersteuning van Technisch Coördinator en Jeugdbestuur.
Ondernemende en actieve vereniging
Een heldere visie.
Uitstekende trainingsfaciliteiten.
Circa 8 keer per seizoen een themabijeenkomst met interessante en actuele thema's.
Een passende vergoeding .

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

Sjoerd Radersma, Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken: 06 – 37 47 70 28.

Belangstellenden kunnen tot en met 31 januari a.s. reageren door een korte motivatie en een
overzicht van de trainerservaring te mailen naar Sjoerd Radersma: sjoerd.radersma@knid.nl
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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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