
ACV is op zoek naar een gedreven en 
ambitieuze jeugdtrainer voor de JO19-2. 

Wie zijn wij?
ACV is één van de meest ambitieuze clubs in het noorden van Nederland met circa 500 jeugdspelers. Als vereniging 
staat ontwikkelen hoog in het vaandel. Dat heeft er onder andere toe geleid dat de KNVB ons heeft aangemerkt 
als ‘Lokale Jeugdopleiding’. De jeugdopleiding van ACV leent zich ook goed als stageplaats, want we zijn door 
SBB officieel erkend als leerbedrijf. Hierdoor kunnen middelbare scholieren en studenten ook een stage via ACV 
voltooien. Als trainer/coach krijg je goede begeleiding van de Hoofd-Jeugdopleiding en Technische Commissie 
Jeugd (TCJ). Voor het seizoen 2021/2022 zijn wij op zoek naar een enthousiaste trainer voor de JO19-2 van ACV. 
Momenteel komt de JO19-2 uit in de 1e klasse. Wij beogen de JO19-2 volgend seizoen in te schrijven in de hoofdklasse.   

De functie:
• Als trainer geef je wekelijks leiding aan twee trainingen en een wedstrijd;
• Als trainer werk je conform de visie, het beleidsplan van ACV en het periodiseringsplan;
• Als trainer neem je actief deel aan (scholing)-bijeenkomsten voor jeugdtrainers;
• Als trainer zet jij de spelers voorop en draag je bij aan een veilige leeromgeving waar spelers zich in kunnen

ontwikkelen.

Functie-eisen: 
• In het bezit van een diploma is een pré (KNVB pupillentrainer/juniorentrainer of andere relevante opleiding).
• Je bent enthousiast, leergierig, betrokken en straalt passie en plezier uit;
• Je maakt graag deel uit van een team jeugdtrainers en beschikt over sociale vaardigheden als goed

communiceren en samenwerken;
• Je hebt ervaring met het geven van voetbaltrainingen en het begeleiden van wedstrijden;
• Je hebt ervaring met de genoemde leeftijdsgroep en daarmee de leeftijdsspecifieke kenmerken;
• Woonachtig in Assen of omgeving.

Wat bieden wij?
• Een dynamische voetbalomgeving met gemotiveerde en vaardige spelers en enthousiaste en leergierige

jeugdtrainers;
• De kans om je te ontwikkelen als trainer/coach;
• Doorgroeimogelijkheden binnen de jeugdopleiding;
• Een interne opleiding passend op jouw niveau als trainer/coach;
• Mogelijkheden tot externe trainersopleiding vergoeding;
• Een passende vergoeding.

Geïnteresseerd?
We komen graag met je in contact als je bij wilt dragen aan de ontwikkeling van onze jeugdspelers en 
daarnaast de kans wil krijgen om jezelf te ontwikkelen. Mocht je geïnteresseerd zijn, stuur dan een mail 
naar hoofdjeugdopleiding@acvassen.nl vóór 15 juni 2021 met bijgevoegd je (voetbal) CV en een motivatie. 
Hierop zullen wij contact met je opnemen. Voor eventuele vragen kun je hetzelfde emailadres gebruiken.
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