VACATURE

“Voor iedereen een horizon bij Voordaan”

Hockey leuk maken voor de jeugd en zorgen dat ieder jeugdlid zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Jij weet
als geen ander hoe je dat het beste kunt doen. Het opleidingsplan van Voordaan is daarbij je leidraad. Zo bied je
iedereen een horizon bij Voordaan. ‘Ontwikkeling’, ‘betrokkenheid’, ‘verbondenheid’ en ‘sportiviteit’ zijn
kernwoorden die jou lekker in de oren klinken. En ‘Samen Voordaan’ dat is precies waar wij voor staan.
Ben jij de Technisch Coördinator ‘Meisjes DEF’ die we zoeken?

Technisch Coördinator ‘Meisjes DEF’
Als technisch coördinator ‘Meisjes DEF’ vorm je samen met de andere technisch coördinatoren en de
Technisch Manager Jeugd de Technische Staf Voordaan (TSV). Samen geven jullie uitvoer aan het technisch
beleid en stimuleer jij coaches en trainers in jouw lijn om het beste uit zichzelf te halen. Je voornaamste
opdracht is het technische jeugdbeleid van papier op het veld ten uitvoer brengen. Zichtbaar zijn en goed in
contact staan met coaches en trainers is daarbij een must.
Wat ga je doen?
• Je werft en stelt trainers en coaches aan (samen met de lijncoördinatoren).
• Je bent aanspreekpunt, begeleidt en motiveert trainers en coaches op hockey inhoudelijk vlak.
• Je organiseert en verzorgt workshops en bijeenkomsten voor trainers en coaches.
• Je bent veelal op zaterdagen op Voordaan om de coaches te ondersteunen in hun taak.
• Je voert evaluatiegesprekken met trainers en coaches.
• Je ontwikkelt hockey inhoudelijk materiaal binnen het opleidingsplan van Voordaan.
• Je geeft jaarlijks advies over de nieuwe teamindelingen.
Wie ben jij?
• Je hebt minimaal HT3/TM3 diploma en/of een brede ervaring in de hockeysport.
• Jouw begeleiding -en coaching stijl is motiverend en positief. Hierdoor geef je coaches, trainers en
spelers vertrouwen in hun eigen kunnen.
• Jij snapt wat wij bedoelen met ‘leerdoelen gaan boven resultaatdoelen’.
• Jij hebt de ontwikkeling van zelfregulatie bij jeugdleden hoog in het vaandel.
• Je hebt een open persoonlijkheid, bent een teamspeler en je weet hoe je anderen kunt prikkelen en
enthousiasmeren om het beste uit zichzelf te halen.
• Je hebt doorzettingsvermogen, bent zelfkritisch en gemotiveerd.
Wat bieden wij?
• Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging.
• Marktconform salaris volgens het salarishuis van Voordaan.
• Op jaarbasis minimaal 415 uur aan werk.
• Een enthousiast team van technisch coördinatoren.
• Mogelijkheid tot uitbreiding van de werkzaamheden door het coachen van een (top)jeugdteam.

Solliciteren?
Herken jij je in de vacature? Voldoe je aan het profiel? Stuur dan voor 7 februari een e-mail met korte
motivatie en CV naar Danny Post, Technisch Manager Jeugd: tmj@voordaan.nl.
Ook voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Danny Post.

