
Assistent-trainer

Als assistent-trainer kun je 
verschillende functies/ rollen 
invullen. Het is mogelijk 
‘fulltime’ assistent te zijn 
bij een jeugdteam en alle 
wedstrijden en een 
x-aantal trainingen in de 
week bij te wonen. Maar 
er is ook de mogelijkheid 
om als assistenttrainer te 
ondersteunen bij de trainingen 
door de weeks, terwijl je zelf een 
team bij jouw eigen club coacht op 
zaterdagen. Ook het training geven 
bij de Voetbalschool op vrijdagmiddag 
behoort tot de mogelijkheden. Hoe 
dan ook, speel je een belangrijke rol 
in de ondersteuning van de hoofdtrainer 
bij (wedstrijden en) trainingen. SC Cambuur 
vindt de individuele begeleiding van spelers erg 
belangrijk. In overleg met de hoofdtrainer nemen jullie 
deze begeleiding gezamenlijk op je.Daarnaast krijg je de 
mogelijkheid om veel ervaring op te doen als trainer, in nauw 
contact te staan met de hoofdtrainer en het totale proces van 
trainingen en wedstrijden van dichtbij mee te maken.

De trainingen van de jeugdteams zijn op verschillende momenten, zowel op de ochtend (8.30 – 10.00 uur) 
als de middag (15.45 – 17.15).

Wij zoeken een assistent-trainer die:
• Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan overleggen
• Afhankelijk van de leeftijdsgroep in het bezit is van relevante pedagogische of
 voetbaltechnische diploma’s
• Relevante trainerservaring heeft
• Pedagogisch sterk is
• Enthousiast, betrouwbaar en zelfstandig is
• Over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikt
• Bereid is te investeren in zichzelf
• Voorbeeldgedrag laat zien en spelers helpt het maximale uit zichzelf te halen

Wij bieden:
• Een vrijwilligersvergoeding op basis van je beschikbaarheid en aanwezigheid bij 
 trainingen en wedstrijden
• Mogelijkheid om in overleg via SC Cambuur een functie gerelateerde cursus/opleiding te volgen
• Een seizoenkaart voor bezoek aan alle thuiswedstrijden van SC Cambuur
• Mogelijkheden om je door te ontwikkelen als trainer en door te groeien naar een hoofdtrainersfunctie
• Een jaarlijkse vrijwilligersavond
• Een plezierige werksfeer binnen een jonge en ambitieuze staf

Ben je enthousiast geraakt na het lezen van de bovenstaande vacature en pas je in dit profiel? Stuur dan je 
motivatie met CV naar jeugd@cambuur.nl t.a.v. Jelmer Hofstee, Algemeen Jeugdcoördinator.


