
VACATURE - JEUGDTRAINER                                                                                                
 
Algemeen 
SV Epe is een gezellige en ambitieuze voetbalvereniging met ongeveer 700 leden, waarvan 500 
spelend lid zijn. De doorstroming van onze jeugdspelers naar de eerste selectie heeft onze bijzondere 
aandacht. Wij hebben de beschikking over een uitstekende accommodatie met bijbehorende 
faciliteiten. Deze randvoorwaarden zorgen voor de ideale omstandigheden om een bijdrage te leveren 
aan de realisatie van onze doelstellingen. 

 
Wat houdt de functie in 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jeugdspelers en om deze naar een 
hoger plan te trekken, daarbij de basis (technisch/tactisch) niet uit het oog verliezende. Je verzorgt de 
trainingen met de daarbij behorende enthousiasme en weet dat over te brengen op de spelers. Je 
begeleidt alle competitie-, beker- en oefenwedstrijden en hebt op regelmatige basis overleg met de 
Technische Commissie en overige jeugdtrainers.  
 
Taken 

• Je traint één of meer teams, al dan niet selectieteams; 
• Je beoordeelt minimaal 2x per seizoen de individuele spelers van de betreffende groep d.m.v. 

het invullen van het speler volgsysteem Dotcom; 
• Je bent aanwezig bij de vergaderingen over de leeftijdscategorie die jij traint;  
• Je geeft advies over het doorschuiven van spelers; 
• Je draagt er zorg voor dat er tijdens de training en wedstrijden een prettig klimaat heerst; 
• Je besteedt aandacht aan alle spelers van de teams die jij onder je hoede hebt;  
• Je draagt er zorg voor dat het trainingsmateriaal na einde training weer netjes opgeborgen 

wordt en de kleedkamers netjes worden achtergelaten; 
• Je draagt zorg voor goed en respectvol gedrag van de spelers; 
• Je blijft bij je team voor, tijdens en na de training/wedstrijd en handhaaft de orde rond het 

team of organiseert dit via een ouder/begeleider; 
• Je zorgt voor plezier en ontspanning bij de spelers. 

Profiel 

• Je hebt affiniteit met (jeugd)voetbal; 
• In staat zijn om spelers te ontwikkelen, enthousiasmeren, stimuleren en motiveren; 
• Goede communicatieve vaardigheden, alsmede leidinggevende competenties; 
• Discipline (ziet toe op naleving en handhaving van de geldende normen en waarden). 

Wij bieden 

• Een uitdagende en mooie functie binnen een gezellige en ambitieuze vereniging; 
• Een prettige, informele werkomgeving met ondersteuning van de technische commissie, ook 

in de vorm van een HJO die je begeleidt op en rondom het veld; 
• Een contract voor bepaalde tijd. 

Urenindicatie 
Op de club  : gemiddeld 7 uur per week 
Overlegmomenten : 2x per seizoen een formeel overleg over eigen ontwikkeling en          

teamontwikkeling  



Contact 
Ben jij of ken jij de persoon die wij zoeken? Onderneem dan direct actie en meld je aan op deze 
vacature via een mailtje aan secretaris@svepe.nl.  


