Vacature Jeugdcoördinator Middenbouw (U10-U13)
KVK Ninove jeugd (interprovinciaal/gewestelijk niveau)
Ben je gepassioneerd door voetbal, is jeugdvoetbal jouw ambitie, ben je vlot in de omgang,
ambitieus, en ben je gedreven om het beste uit jezelf, jeugdopleiders en spelers te halen, dan
ben jij de jeugdcoördinator die we zoeken.
Profiel:
•
•
•
•
•

•
•

Je bent gepassioneerd door voetbal en gedreven.
Je beschikt over sterke communicatieve en motiverende pedagogische vaardigheden.
Je bent leergierig en ambitieus, je legt de lat hoog voor jezelf en voor anderen.
Je bent een teamspeler en zoekt een uitdaging binnen de sportieve cel van een
jeugdwerking.
Je bent gedreven om een sportieve visie te vertalen op het terrein met het oog op het
versterken van de sportieve prestaties en het maximaal ontwikkelen van het talent van
alle spelers en jeugdopleiders.
Je bent graag een klankbord en haalt energie uit het coachen van anderen.
Getuigschrift minimum Instructeur B en diploma EUFA B vormt een sterke meerwaarde.

Wij bieden je:
•
•
•
•
•
•
•

Een mooi project in een teamgerichte sfeer binnen een club met ambitie en een duidelijke
visie op de toekomst.
Autonomie om je rol vorm te geven binnen de sportieve visie en omkadering van de club
en de jeugdwerking.
Ondersteuning vanuit de sportieve cel waar je zelf ook deel vanuit maakt. Coaching van je
collega’s jeugdcoördinatoren en TVJO.
Een geëngageerd team van jeugdopleiders en jeugdbestuur.
Activiteiten die bijdragen aan het sociale karakter van onze club.
Mogelijkheid om je bij te scholen.
Leer- en netwerkopportuniteiten vanuit ons partnership met het Buffalo Talent Center KAA Gent jeugd.

Heb je interesse?
Kom eens kennismaken met ons. In een persoonlijk gesprek kunnen we je meer vertellen over
ons project en je inzicht geven in de uitdaging en de mogelijkheden die we jou te bieden
hebben.
TVJO
Dirk Van der Putten – dvdp63@telenet.be – 0476/271609

