Vacature Hoofdtrainer vv Annen voor het seizoen 2021-2022
De vv Annen is voor het seizoen ’21-’22 op zoek naar een ambitieuze en enthousiaste trainer
voor de eerste selectie van de vereniging.
De vv Annen komt dit seizoen uit in de 2e klasse L van district Noord.
De vv Annen kenmerkt zich als een betrokken dorpsclub, waar plezier en prestatie hand en
hand gaan, maar waar we zeker voor onze eerste selectie ook denken in termen van
uitdaging, beter willen worden en grenzen verleggen.
De vv Annen bied goede trainingsfaciliteiten, een prachtige accommodatie en een goede
werkomgeving bij een mooie club. De vv Annen stimuleert de ontwikkeling van trainers.
Naast een vergoeding zijn opleidingsmogelijkheden bespreekbaar.
De trainer die zich herkent in bijgaand profiel nodigen wij van harte uit om te reageren met
een motivatiebrief en CV. Deze kan gemaild worden naar: beheer@vvannen.nl
Reacties zien wij graag voor 25 december tegemoet. Vanwege de Corona-maatregelen
verloopt een deel van de procedure via beeldbellen. We streven er naar om kort na de
jaarwisseling tot een afronding van de procedure te komen.
Informatie is aan te vragen bij:
Jappie Tiersma
Bestuurslid technische zaken, 06-82480390.
www.vvannen.nl

Profielschets Hoofdtrainer
Taken en verantwoordelijkheden



De hoofdtrainer geeft leiding aan de technische staf van de 1e selectie (hierin
hebben naast de hoofdtrainer, de leider, de keeperstrainer en de hersteltrainer/fysio
een plek).



De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor het tijdig samenstellen van de selectie, in
samenwerking met de leider en in afstemming met het 2e elftal.



De hoofdtrainer verzorgt de trainingen en coacht het 1e elftal tijdens wedstrijden.



De hoofdtrainer speelt een belangrijke rol in de doorstroming van talentvolle jeugd
naar de selectie en heeft daarom intensief contact met de trainingsstaf (in het
bijzonder het 2e elftal en JO19-1). Hij bezoekt met enige regelmaat wedstrijden van
deze teams.



De hoofdtrainer vertegenwoordigt de 1e selectie van v.v. Annen zowel intern als
extern en is stelt zich betrokken op bij de gehele vereniging.



De hoofdtrainer is in het bezit van (minimaal) het trainersdiploma UEFA B (TC2) en
heeft ervaring op het gebied van coaching, begeleiding en trainingen.



De hoofdtrainer heeft tot doel om spelers, trainersstaf en zichzelf verder te
ontwikkelen. Hij stelt in samenspraak met de teamanager/leider en de technische
commissie een selectie samen waarin bij voorkeur eigen spelers zitten, eventueel
aangevuld met spelers van buitenaf.



De trainingsstijl van de hoofdtrainer is fel en ambitieus, met oog voor maximale
intensiteit en mogelijkheden binnen de groep.



De trainer heeft ervaring om met een jonge groep te werken en probeert hier het
maximale uit te halen.



De hoofdtrainer is ambitieus en heeft voldoende oog voor de verenigingsstructuur/
cultuur, waarin prestatie en plezier samen op gaan. Hij prefereert daarbij het teamen clubbelang boven het eigen belang.



De hoofdtrainer communiceert gemakkelijk en eerlijk met spelers, begeleiding en
overige betrokkenen.



De hoofdtrainer toont betrokkenheid bij de hele vereniging en dorp. En kent de
belangen van een dorpsvereniging.

