MO15-1 (Hoofdklasse)

Meppel

Samenwerkingsverband FC Meppel en Alcides zoekt voor het seizoen 2022-23 een
enthousiaste trainer voor: MO15-1. (hoofdklasseniveau)
Bij ons staat de ontwikkeling van de jeugdspeelster voorop. Maar dit doen wij graag met
enthousiaste trainers. Wij bieden deze trainers graag de mogelijkheid om zichzelf verder
te ontwikkelen. De TC wil hierin graag meedenken. Je staat er bij ons nooit alleen voor.
Wij doen het samen!
Profiel:
 Je bent een ambitieuze trainer/coach;
 Woonachtig in Meppel of omgeving;
 Je hebt ervaring met geven van voetbaltrainingen en het begeleiden van teams op
wedstrijddagen;
 Je bent enthousiast en hebt een positieve instelling;
 Je bent bewust bezig met je eigen ontwikkeling, waarin zelfreflectie een
belangrijke rol speelt;
 Je bent gericht op ontwikkeling en plezier;
 Je hebt een eigen visie op voetbal.
Taken:
 Je verzorgt 2 keer in de week de training en de coaching op wedstrijddagen;
 Je bent aanwezig bij officiële bijeenkomsten van de verenigingen;
 Je werkt binnen de kaders van ons technische beleidsplan;
 Je vervult een voorbeeldfunctie en bent ambassadeur voor de verenigingen;
 Je zorgt voor de ontwikkeling van de jeugdspeelsters om ze klaar te stomen voor
de overgang naar MO17.
Wij bieden:
 Een omgeving waarin je jezelf kunt ontwikkelen;
 Begeleiding en ondersteuning op voetbaltechnisch en pedagogisch gebied;
 Mogelijkheden om door te groeien en een opleiding te volgen;
 Periodieke bijeenkomsten met uiteenlopende thema’s;
 Ruimte voor eigen initiatieven en ideeën;
 Kledingpakket;
 Vergoeding in overleg;
 Goede materialen om mee te werken;
 Een leuk, gezellig, ambitieuze en talentvolle spelersgroep bestaande uit 1e en 2e
jaars MO15;
 Een team met hoofdklasse niveau.
We komen graag met je in contact als je bij wil dragen aan de ontwikkeling van onze
jeugdspeelsters en daarnaast de kans wil krijgen om jezelf te ontwikkelen. Mocht je
geïnteresseerd zijn stuur dan een mail naar: Samenwerkingalcidesfcmeppel@gmail.com
met bijgevoegd je voetbal CV en motivatie. Hierop zullen wij contact met je opnemen.
Voor eventuele vragen kun je hetzelfde e-mailadres gebruiken.

