
ACV is op zoek naar een gedreven
trainer voor ambitieus ACV Vrouwen 2. 

ACV is voor het seizoen 2021-2022 op zoek naar een trainer voor het tweede vrouwenelftal. ACV is een van de 
meest ambitieuze clubs in het noorden van Nederland. De club heeft het hoogst-spelende vrouwenelftal van 
Drenthe (Vrouwen 1, landelijke Hoofdklasse) en maakt een stormachtige ontwikkeling door op het gebied van 
vrouwenvoetbal. 

Het tweede vrouwenelftal is in het seizoen 2020-2021 gestart in de derde klasse en bestaat uit een mix van jonge 
talentvolle speelsters en speelsters met ervaring op hoofd-, eerste of tweede klasse niveau. Voordat de competitie 
door corona werd stilgelegd was het team ongeslagen en deed het mee in de race voor de eerste plaats.

Er wordt veel samengewerkt met de selectie en staf van Vrouwen 1 om de ontwikkeling van individuele speelsters 
en prestaties van beide teams te bevorderen. De club ambieert dan ook om van het tweede elftal een stabiele 
tweede klasser te maken. 

De functie:
• Als trainer werk je conform de visie, het beleidsplan van ACV;
• Als trainer geef je wekelijks leiding aan twee trainingen en een wedstrijd;
• Als trainer zet jij de speelsters voorop en draag je bij aan een veilige leeromgeving waar speelsters zich 
 in kunnen ontwikkelen.

Functie-eisen: 
• Het bezit van een diploma is een pre (KNVB EUFA C of een andere relevante opleiding);
• Ervaring in het vrouwen- of meidenvoetbal is een pre;
• Je bent enthousiast, leergierig, betrokken, empathisch en straalt passie en plezier uit;
• Je maakt deel uit van een team vrouwentrainers en bent in staat goed met trainers van andere vrouwen- 
 teams samen te werken in het belang van de speelsters en club;
• Je hebt ervaring met het verzorgen van trainingen en het begeleiden van wedstrijden;
• Je bent in staat om te gaan met een diverse groep speelsters (16-30 jaar).

Wat bieden wij?
• Een dynamische, maar ook gezellige voetbalomgeving met gemotiveerde en vaardige speelsters en 
 enthousiaste collega-trainers;
• De kans om je te ontwikkelen als trainer/coach;
• Mogelijkheden tot een externe trainersopleiding;
• Een passende vergoeding;
• Een plekje tussen de beste voetbalsters van Drenthe en omstreken.

Geïnteresseerd?
We komen graag met je in contact als je interesse hebt in de functie als trainer voor Vrouwen 2. 
Stuur een mail naar technischezaken@acvassen.nl met bijgevoegd je (voetbal) CV en motivatie. 
Voor vragen kan je ook bellen met 06-28720289.

#mooisteclub
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