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Heb jij sportieve en voetbal
technische ambitie en wil je graag
een uitdagende rol bij FC Wolvega?
Dan is de rol van hoofd jeugd
Hoofd
Jeugdopleiding opleidingen misschien iets voor
(HJO)
jou!

acature

FC Wolvega is een club in beweging en heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt naar een
toekomstbestendige vereniging. Met de keuze voor prestatievoetbal op alleen zaterdag is er een
eenduidige koers gezet en is er midden in coronatijd een nieuw kunstgrasveld gerealiseerd. Op dit
moment worden de fundamenten gelegd voor een nieuw technisch jeugdbeleidsplan. Dit gebeurt
met een groep enthousiaste trainers, (oud)spelers en bestuursleden onder het thema ‘opleiden en
ontwikkelen’. Het thema heeft niet alleen betrekking op jeugdspelers, maar ook op het technisch
kader en in de organisatie in het algemeen. We zoeken een enthousiaste en gedreven HJO die ons
de komende jaren gaat helpen het technisch beleid verder te ontwikkelen en te implementeren. De
HJO is samen met de Technische Commissie verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van
alle jeugdtrainers.

Herken jij jezelf hierin?
Ben jij de trainer (HJO) die voetbaltechnische kennis heeft en ook pedagogisch en
organisatorisch sterk onderlegd is en beschik je over goede communicatieve
vaardigheden? Dan ben jij misschien degene die samen met een brede technische
commissie de schouders onder een nieuw ambitieus beleidsplan gaat zetten!

Ontwikkeling
De HJO gaat zich primair richten op het doorontwikkelen van het voetbaltechnisch jeugdbeleid en het
implementeren daarvan. De HJO is samen met de jeugdcoördinatoren onderbouw en bovenbouw
verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van alle jeugdtrainers JO7 t/m JO19, inclusief de
meisjesteams. Standaardteams spelen op dit moment hoofdklasse, maar we willen de lat graag wat
hoger leggen. Het uitgangspunt is dat ons 1e heren- en dameselftal met eigen opgeleide jeugdleden
op minimaal 2e klasse uitkomen.

Wat bieden wij
Wij bieden een marktconforme vergoeding, maar bovenal een sportieve uitdaging binnen een
gezonde vereniging met nog veel potentie!
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Profiel
HJO heeft ruime ervaring in het begeleiden en beoordelen van trainers en spelers;
HJO is minimaal in het bezit van KNVB HO-C of UEFA-C diploma, hoger diploma is een pre;
HJO heeft ervaring in bewaken en uitdragen van een jeugdplan;
HJO is in staat om voortgangsgesprekken te voeren en vervolgstappen in gang te zetten;
HJO heeft naast voetbal technisch inzicht een pedagogische achtergrond;
HJO kan de visie en beleid vertalen in praktische en pragmatische acties;
HJO heeft uitstekende communicatieve vaardigheden;
HJO is bereid om drie trainingsavonden en een (dagdeel) zaterdag aanwezig te zijn.

Taken & Verantwoordelijkheden
Het doorontwikkelen, uitdragen en bewaken van de paarse draad binnen de jeugdopleiding;
Het begeleiden en ontwikkelen van de jeugdtrainers, dit gebeurt op het veld;
Het zorgdragen voor behoud van jeugdtrainers;
Een betere doorstroom ontwikkelen van de jeugd naar de senioren;
Het implementeren van een spelervolgsysteem en het actief uitdragen hiervan
Bezoeken van trainingen en wedstrijden;
Het verzorgen van de teamindeling in samenwerking met de jeugdcoördinatoren en de
selectiecommissie.

Communicatie
Frequent overleg met de jeugdcoördinatoren en trainers;
Deelname aan de TC vergaderingen;
Het bespreken van de ontwikkelingen van de (jeugd)trainers en jeugdspelers;
Stelt zich op als ambassadeur van FC Wolvega

''Winnen doe je met zijn allen''
Johan Cruijff

Ben jij diegene die we zoeken? Stuur je motivatie en CV op naar technischezaken@fcwolvega.nl
Voor vragen neem (na 17:00) contact op met: Robert Ensing (waarnemend voorzitter Technische
Commissie 0629026884.

