HOOFDTRAINER ‘ALLEEN JIJ BEPAALT WIE JE BENT’
Word jij enthousiast van werken met jongeren middels sport? Haal je daarnaast energie uit
het coachen en begeleiden van jongeren van 12 tot 18 jaar?
Dan is de functie hoofdtrainer misschien iets voor jou!
Stichting Laureus Nederland is onderdeel van Laureus Global, een organisatie die
wereldwijd sport inzet om mensen op een positieve manier te veranderen. Laureus
Nederland is in meerdere gemeenten actief met het programma ‘Alleen jij bepaalt wie je
bent’.
Alleen jij bepaalt wie je bent is een programma waarbij de sporten voetbal, honkbal en
basketbal als middel worden ingezet om jongeren een waardevolle en positieve
vrijetijdsbesteding te bieden. Het richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar uit het
praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO. Als
hoofdtrainer zorg je ervoor dat je de jongeren structuur aanbiedt en ondersteun je ze bij
het maken van de juiste keuze. Bij “Alleen jij bepaalt wie je bent” zijn sportieve prestaties
ondergeschikt aan de ontwikkeling op sociaal gebied.
Als hoofdtrainer heb je een afwisselende functie, waarbij je minstens 6 uur per week
verantwoordelijk bent voor de begeleiding en coaching van jongeren op het veld.
Daarnaast ga je regelmatig in gesprek met de jongeren om hen structuur aan te bieden en
te ondersteunen in de weg naar volwassenheid.
Om deelnemers te enthousiasmeren start je met het geven van clinics op vmbo-scholen.
Gedurende het seizoen organiseer je voor jouw team twee trainingen per week, dit kan in
de vorm van wedstrijden en andere activiteiten. Natuurlijk kun je rekenen op
ondersteuning van de projectleider.

BEN JIJ
Na je het lezen van deze functieomschrijving enthousiast en





Een rolmodel voor de jongeren.
Een verbinder en kun je goed communiceren met verenigingen en scholen.
In staat om de jongeren op een effectieve en doeltreffende manier aan te spreken
op discipline, normen en waarden.
In staat om een sporttraining te organiseren

Dan willen wij heel graag met jou in gesprek.

WAT BIEDEN WIJ
Wij bieden jou een uitdagende functie binnen een sterk groeiende organisatie en bovenal
een prettige werksfeer. Wij zijn flexibel in het soort dienstverband dat wij jou aan kunnen
bieden. De werkdagen worden in overleg met jou en de projectleider bepaald. Verder word
je voldoende gefaciliteerd (middelen en scholing) om het werk goed te kunnen uitvoeren.
Het kunnen overhandigen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste.

NOG VRAGEN OF WIL JE DIRECT SOLLICITEREN?
Neem contact op met Arie Seekles 06-21305500 of stuur je sollicitatie (voorzien van CV en
motivatiebrief) naar: info@alleenjijbepaalt.nl

Voor meer informatie kijk op onze website www.alleenjijbepaalt.nl

