VACATURE: Trainer VV Jan van Arckel Zondag 3
Ben jij sportief aangelegd, heb je verstand van voetballen en vind je het leuk om een
leergierige gemixte groep te trainen van jongens die uit de jeugd over komen en de
uitstroom van het 2e? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Voor ons gezellige clubje zijn wij op zoek naar een fanatieke trainer die daarnaast ook houdt
van gezelligheid! Het 3e elftal zal het eerste seizoen uitkomen in de 5e klasse. Onze
wedstrijden zullen wij spelen op de zondag, thuis zal dit om 12.00 zijn, uit zijn we natuurlijk
afhankelijk van de tegenstander. Onze trainingen zijn op dit op dinsdag- en donderdagavond
om 20.00 uur op Sportcomplex D’n Huybert te Ammerzoden.
Wat kom je brengen?
Jij weet op de juiste wijze deze groep te motiveren én beter te maken in wat zij doen.
Het is een groep spelers waarin spelers zitten die uit het 2e terugstromen en spelers die
vanuit de JO19 instromen. Een leuke mix qua leeftijd en kwaliteit. Kortom een enorm leuke
uitdaging! Op de trainingen speel je in op de wedstrijdsituaties en zorg je dat we op zondag
goed voor de dag komen. Op zondag sleep jij ons met jouw deskundig advies naar de
overwinning waarna we gezellig een derde helft spelen in de kantine. Daarnaast
weet jij de perfecte balans te creëren tussen een serieus potje ballen en de gezelligheid die
erbij komt kijken.
Wat hebben wij voor jou in petto?
Uiteraard hebben wij heel veel gezelligheid in petto. Wij zorgen ervoor dat er wekelijks een
vlagger is, dat er altijd voldoende auto’s zijn en dat we er netjes verzorgd bij lopen, zowel op
het veld, als daarnaast. Daarnaast zal er door de vereniging een vergoeding beschikbaar
worden gesteld voor jouw functie als trainer.
Interesse?
Spreekt deze kans jou aan en houd je van een (leuke) uitdaging? Wij gaan graag met jou in
gesprek! Je kunt jouw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar
secretaris@vv-janvanarckel.nl

