VACAT U R E

TRAINER/COACH JO19-1
FC Wolvega is voor het seizoen 2022-2023 op zoek naar een trainer/coach voor de
JO 19-1. De JO 19-1 speelt momenteel in de 2e klasse, maar FC Wolvega heeft het
doel om dit team in te schrijven voor de 1e klasse of Hoofdklasse.
FC Wolvega is een ambitieuze club. De vereniging telt een kleine 500 leden en zowel het eerste elftal van de
dames als heren komt uit in de 2e klasse. De afgelopen jaren heeft de club ingezet op de randvoorwaarden. De
accommodatie heeft een upgrade ondergaan, er is nieuwe verlichting rondom de velden gerealiseerd en er is
een kunstgrasveld aangelegd. Daarnaast is er een nieuw Technisch Jeugdbeleidsplan geïmplementeerd voor
de periode 2021-2025. In dit beleidsplan werken de Jeugdcommissie en de Technische Commissie nauwgezet
samen met als belangrijke ‘paarse draad’ Opleiden & Ontwikkelen: iedere voetballer krijgt bij FC Wolvega de
kans zich te ontwikkelen. Daarnaast hebben wij oog voor het ‘opleiden & ontwikkelen’ van onze trainers en
zijn wij zeker bereid om eventueel te faciliteren in een passende opleiding.

FUNCTIEOMSCHRIJVING:
• Eindverantwoordelijk voor de JO 19-1;
• Tijdig samenstellen van de selectie voor de wedstrijddag;
• Trainingen voorbereiden en geven op maandag en woensdag of dinsdag en donderdag;
• Zorgdragen voor een goede communicatie in de omgang met spelers, ouders, leider(s),
jeugdcommissie, technische commissie en andere betrokkenen.
WAT VRAGEN WE VAN JOU?
• Je bent in het bezit van UEFA C (TC lll) of bent bereid dit te behalen;
• Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen;
• Je hebt affiniteit met de doelgroep (spelers tussen de 17 en 19 jaar oud);
• Je hebt oog voor de ontwikkeling van het team en individuele spelers;
• Je communiceert duidelijk, helder en transparant;
• Je bent je bewust van een voorbeeldrol.

Heb je belangstelling of wil je nog iets vragen?
Laat het weten middels een email naar technischezaken@fcwolvega.nl

