Functie Hoofdtrainer B-selectie / 2e elftal CVV Zwervers.
Voetbalvereniging CVV Zwervers is met ingang van het seizoen 2019-2020 op zoek naar een trainer/coach voor
haar B-selectie. CVV Zwervers is een mooie traditieclub met een prachtig clubgebouw en sportcomplex. CVV
Zwervers speelt met het 1e herenelftal in de 1e klasse op zondag en met heren-2 in de reserve eerste klasse. De
ambitie is om met heren-1 een stabiele 1e klasse te blijven en met het 2e team mee te spelen voor promotie naar
de reserve hoofdklasse. .
In de rol van hoofdtrainer bij de B selectie ben je verantwoordelijk voor de juiste vertaling van het gekozen
technisch beleid door de club naar de tweede selectie groep. Het tweede team vervult een zeer belangrijke
verbindingsfunctie tussen jeugdafdeling en heren-1. Bij CVV Zwervers gaan prestatie en plezier hand in hand. Dat
verwachten wij ook van jou. Als trainer/coach van ons 2e elftal ben je een belangrijk gezicht naar buiten, maar
zeker ook naar binnen. Je bent een clubman die ook zichtbaar en toegankelijk is voor de leden van onze club.
Belangrijke taken en verantwoordelijkheden in deze functie
•

Je bereidt de trainingen van de B-selectie voor;

•

Je traint de B-selectie op dinsdag en donderdag en begeleid het 2e elftal op wedstijddagen;

•

Je stelt het tweede senioren team samen op basis van de afspraken die er zijn tussen de A en B selectie.

•

Je verdiept je in de prestaties en de ontwikkeling van de eigen jeugdspelers en past die in als het mogelijk is;

•

Je zorgt voor een juiste teaminstelling en een eenheid in de groep. Samen winnen en samen verliezen.

•

Je bereidt de wedstrijden goed voor (voor en na bespreking);

•

Je begeleidt/coacht het tweede seniorenteam in oefen-, beker- en competitiewedstrijden;

•

Je onderhoudt kontakten met de assistent-trainer senioren, keeperstrainer senioren, trainer A-selectie,
alsmede het hoofd jeugdopleidingen;

•

Je onderhoudt contacten met de overige stafleden ( teamleider, medisch team en materiaalverzorger);

•

Je hebt maandelijks overleg met de en legt hier verantwoording af;

•

Je zorgt ervoor dat de B-selectie zich gedraagt als selectie team van de vereniging. In woord en daad. Een
voorbeeldfunctie op het gebied van de gedragsregels is dan ook een must;

Profiel:
Je bent een ambitieuze trainer/coach. Je vindt het een uitdaging om jouw volgende stap te maken bij een mooie en
ambitieuze club wat speelt en traint op één van de mooiste complexen uit de regio. Je bent een betrokken
verenigingsman die in staat is om jeugdige talenten in te passen in het team en die presteren en plezier in voetbal
als passie heeft. Je communiceert op verschillende niveaus, je bent transparant in je doen en laten en coacht
vanuit een positieve grondhouding. Je bent in staat van individuele spelers een team te maken waardoor er net die
stap extra wordt gezet. Je bent minimaal in het bezit van het diploma Trainer Coach UEFA TC 3.
Wij bieden:
Een uitdagende functie bij een zeer prettige club, met prima faciliteiten en korte communicatielijnen. Een club met
ruimte voor eigen inbreng en prima mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
Interesse?
Stuur CV naar info@cvvzwervers.nl. Voor extra informatie kun je contact opnemen met technisch manager Rob
Naaktgeboren, telefoon: 0623978190

