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Trainer JO17-1

Heb jij sportieve en voetbal
technische ambitie en wil je graag
een uitdagende rol bij FC Wolvega?
Dan is de rol van trainer/coach
JO17-1 misschien iets voor jou!

FC Wolvega is volop in ontwikkeling en heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt naar een
toekomstbestendige vereniging. De nodige randvoorwaarden en faciliteiten zijn gerealiseerd en verbeterd.
Op huidig moment wordt er geïnvesteerd in het optimaliseren van de interne organisatie en een bestendige
basis gelegd voor persoonlijke ontwikkeling van spelers en maatschappelijke initiatieven. Kortom een
vereniging die zich onderscheid en in staat is aan te sluiten en bij te dragen aan de kwaliteiten van spelers.
Voor het nieuwe seizoen 2021/2022 zijn wij op zoek naar een enthousiaste, ambitieuze en positieve trainer voor
de JO17-1 uitkomend in de hoofdklasse.

Herken jij jezelf hierin?
Ben jij de trainer die voetbaltechnische kennis heeft en ook pedagogisch en organisatorisch
goed onderlegd is? En beschik je over goede communicatieve vaardigheden?
De trainer die wij zoeken:
· verzorgt de trainingen op 2 avonden in de week
· coacht en begeleidt het elftal op wedstrijddagen
· bij voorkeur beschikt over minimaal het diploma TC 3, of bereid om dit te gaan volgen
· goede communicatieve en sociale vaardigheden
· oefenstof en speelwijze helder en duidelijk over te brengen naar de spelers
· kennis en affiniteit met VTON is een pré
· plezier en prestatie moeten samen gaan

Wat bieden wij:
· een sportieve uitdaging binnen een gezonde vereniging
· een leergierige, technisch vaardige spelersgroep
· ruimte voor eigen ontwikkeling
· een marktconforme vergoeding

“Opleiden en ontwikkelen is belangrijker dan winnen”
Interesse in deze functie? Stuur dan je korte motivatie en CV uiterlijk voor 20 maart 2021
naar technischezaken@fcwolvega.nl. Voor meer informatie en/of vragen kun je na 17.00 uur
contact opnemen met Robert Ensing via 06-29026884.

