V.V. Achates
Vacature: Trainer Achates 1 senioren, seizoen 2021/2022

V.V. Achates is een dorpsvereniging waarbij prestaties en gezelligheid hoog in het vaandel staan.
Het eerste elftal komt uit in de 4e klasse zondag, district Zuid 2. Samen met het tweede elftal van
Achates (uitkomend in de 4e klasse zondag) vormen deze twee teams de selectie van Achates.
Wij zijn voor het komende seizoen op zoek naar een trainer voor het eerste elftal, met een
mogelijkheid tot verlenging.
Wij zoeken een trainer die:
• In het bezit van een trainersdiploma TC2/UEFA B of hoger;
• Ervaring heeft als hoofdtrainer van een eerste elftal op vergelijkbaar niveau of hoger;
• Ervaring heeft met het coachen van een jonge (gemiddeld 22 jaar) talentvolle
spelersgroep;
• Oog heeft voor doorstroming en inpassing van eigen jeugd en heeft het doel om spelers,
staf en zichzelf verder te ontwikkelen;
• Als doel heeft om het voetbalspel van de selectie te verbeteren in tactisch en technisch
opzicht;
• Meewerkt in een goede communicatie en samenwerking met de overige trainers, leiders,
technische staf en het bestuur van onze vereniging;
• Een gedreven en enthousiaste instelling heeft.
Functieomschrijving:
Als trainer houd je je bezig met het verzorgen van de trainingen op de dinsdag- en
donderdagavond voor het eerste elftal. Op donderdagavond maak je gezamenlijk met de staf van
de gehele selectie de opstelling voor de zondag. Daarnaast verzorg je de wedstrijdbesprekingen
en ben je coach tijdens de wedstrijd.
Wat bieden wij:
• De mogelijkheid om ervaring op te doen in de begeleiding van een selectieteam;
• De faciliteiten welke nodig zijn om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren;
• Een passende vergoeding voor je werkzaamheden.
Ben jij de enthousiaste en betrokken trainer die wij zoeken? En pas je in dit profiel? Stuur je
motivatie en CV voor 22 januari naar niekmichels@hotmail.com.
Voor vragen neem dan contact op met:
Bestuurslid senioren, Niek Michels via 06 – 55183383
Leider Achates 1, Erik Thijssen via 06 – 10411111

