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Help jij mee de bal bij vv Scharn te laten rollen?   

vv Scharn is gevestigd in Maastricht in de wijk Scharn. De club telt bijna 800 leden en heeft 

36 jeugd- en 6 seniorenteams.  

Voor de volgende teams zijn wij op zoek naar een Leider Trainer (ass )-Trainer (ass ): 

- JO10-4 (Leider) 

- JO10-5 (Leider) 

- JO8-2 (ass. Leider) 

- JO8-4 (Leider + ass. Leider) 

- JO13-2 (Trainer) 

De Leider - trainer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de spelers, individueel, maar 

ook als team. De leider - trainer gaat aan de slag volgens ons jeugdbeleidsplan en brengt hij 

of zij de spelers de technieken van het voetbal bij.  

Taken en verantwoordelijkheden selectietrainer 

 Verzorgen van twee trainingen per week inclusief voorbereiding; 

 Stelt team samen voor elke wedstrijd en houdt een wedstrijdbespreking 

 Begeleiden van dit selectieteam op wedstrijddagen; 

 Uitvoering geven aan het jeugdbeleidsplan van vv Scharn en draagt de visie van vv 

Scharn uit; 

 Verzorgt in samenwerking met de leeftijd coördinator van betreffende groepering en 

de HJO ;Neemt bij incidenten contact op met de leeftijd coördinator en 

communiceert hierover met de betrokken partijen; 

 Coaching (begeleiding) van mede trainers binnen de leeftijdscategorie; 

 Is verantwoordelijk voor het handelen van de spelers en begeleiding tijdens 

trainingen en wedstrijden, zowel op voetbaltechnisch vlak als in gedrag; 

 Houdt trainingsopkomst van elke speler bij en de speelminuten; 

 Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op trainingsgebied en houdt zijn licentie 

bij. 

Overlegstructuren 

 Neemt deel aan het periodieke overleg met leeftijd coördinator / HJO  

 Woont vergaderingen over de nieuwe teamindeling bij; 

 Woont alle bijeenkomsten bij welke door de HJO wordt georganiseerd en waar 

allerlei voorkomende zaken aan de orde komen. 

Plaats in de organisatie 

De Leider - Trainer werkt samen met- en legt verantwoording af aan de HJO. 
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Vaardigheden 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

 Heeft grote affiniteit met het omgaan met jeugd. 

 Integriteit 

Wij bieden: 

 Een passende vergoeding; 

 Uitstekende faciliteiten op een gezellig sportcomplex; 

 Een enthousiaste trainersstaf die een lerende cultuur aanhangt; 

 Een aantrekkelijk carrière pad als trainer. 

Heb je interesse in deze functie neem dan contact op met Sokratis Panteleou – 

Hoofd Jeugdopleidingen ( hjo@scharn.nl ).  

#veerziensjaan# 
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