
Vacature
HOOFDTRAINER JO19-2 (M/V)  

Organisatie:
Sportclub Joure is een omnisportvereniging met bijna 1000 leden. Circa 900 leden voetballen en 100 leden 
spelen korfbal. Het eerste team komt momenteel uit in de tweede klasse en heeft de ambitie om structureel in 
de eerste klasse uit te komen. SC Joure heeft de ambitie om ieder lid te laten presteren op het niveau dat het 
beste past bij de persoonlijke ambities.

Voor het komende seizoen 2021-2022 zijn wij op zoek naar een trainer-coach voor de jo19-2. Dit selectieteam 
zal wedstrijden spelen in de Hoofdklasse.
 
Doel van de functie
Als Hoofdtrainer van de jo19-2 is het jouw primaire verantwoordelijkheid de spelersgroep naar een hoger 
niveau te brengen, door de kwaliteit van de trainingen zo goed op orde te hebben dat spelers zich met plezier 
optimaal kunnen ontwikkelen.

Verantwoordelijkheden:
• Verzorgen van de trainingen conform het trainingsschema;
• Begeleiden en coachen van competitie-, beker- en oefenwedstrijden;
• Actieve bijdrage aan evenementen zoals bijvoorbeeld voetbaldagen of techniektrainingen;
• Mede zorgen voor een goede balans tussen plezier en prestatie.
• Aandacht besteden aan een goede communicatie naar de spelersgroep;
• Het bewaken van de normen en waarden binnen de selectie.

Functie eisen:
• UEFA C Youth, TC 3 (jeugd) en bereid om meerdere opleidingen te volgen.
• Spelplezier creëren door sportieve en consequente omgang met spelers.

Wie zoeken we?
SC Joure is een warme club met oog voor haar leden, vrijwilligers en de regionale samenleving. Wij zoeken een 
enthousiaste trainer met ambitie, een communicatief sterke en gedreven persoonlijkheid. Je bent een moti-
vator en een voetbaltechnisch voorbeeld, een opleider die in staat is spelers op technisch, tactisch en mentaal 
gebied te verbeteren. Je bent het visitekaartje van de club. Je staat positief in het leven en je zit vol met ideeën 
over jeugdvoetbal. 

Plaats in de organisatie
De Hoofdtrainer jo19-2 valt in het voetbaltechnische kader onder directe verantwoordelijkheid van onze 
Hoofd Opleiding. De Hoofd Opleiding geeft voetbaltechnische leiding aan de trainers binnen de jeugdafde-
ling. Voor vraagstukken welke niet van technische aard zijn wordt de Hoofd Opleiding ondersteund door het 
bestuurslid Voetbaltechnische Zaken en/of de voorzitter afdeling jeugdvoetbal.

Wat bieden wij?
Wij bieden een superuitdagende functie waar een passende vergoeding bij hoort. Een ideaal klimaat voor 
een trainer om persoonlijke groei en ambities te verwezenlijken met optimale trainingsfaciliteiten. Binnen het 
jeugdvoetbal van SC Joure werken wij conform de opleidingsmethodiek van VTON. Tevens bieden wij voetbal-
technische ondersteuning vanuit ons Technisch Hart.

VOEL JIJ JE AANGESPROKEN? 
DURF JIJ DE UITDAGING AAN TE GAAN? 

Wij komen graag met je in contact. Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met 
Fedde Jisse Regts, 06-18981976 of je reactie mailen naar feddejisseregts@gmail.com


