Vacature TVJO
KVK Ninove jeugd (interprovinciaal niveau)
Ben je gepassioneerd door voetbal, is jeugdvoetbal jouw ambitie, ben je vlot in de omgang,
ambitieus, en ben je gedreven om het beste uit jezelf, jeugdopleiders en spelers te halen, dan ben jij
de TVJO die we zoeken om ons voetbalproject op interprovinciaal niveau dat gericht is op
doorstroming van spelers naar ons eerst elftal verder uit te bouwen.
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De TVJO geeft vorm aan de voetbal-en opleidingsvisie van de jeugdwerking in lijn met de visie
van de club en is verantwoordelijk voor het opleidingsplan, de verspreiding ervan en de
concrete implementatie. De TVJO doet dit in nauw overleg met de jeugdcoördinatoren en de
jeugdopleiders en ondersteunt hen bij de vertaling ervan op het terrein.
De TVJO stelt zijn sportieve staff samen die bestaat uit de jeugdcoördinatoren, een hoofd
scouting en de physical coach en werkt in nauwe samenwerking met de AVJO voor de extrasportieve aspecten.
De TVJO bewaakt de licentievoorwaarden voor het interprovinciaal voetbal label en werkt een
actieplan uit om aan de nodige vereisten te voldoen, waarbij de visie van de club om elke speler
beter te maken en de doorstroming van spelers naar het eerste efltal binnen onze club een
belangrijk streven vormt.
De TVJO bewaak uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling zowel op het
sportieve als op het extra sportieve domein.
De TVJO stelt samen met de jeugdcoördinatoren de jeugdopleiders aan, met de juiste diploma’s
en werkt met hen een opleidingskader uit waarbij binnen het lopende seizoen elk talent telt en
er hard gewerkt wordt om elke speler beter te maken.
De TVJO besteedt voldoende tijd op het terrein door het bijwonen van trainingen en
wedstrijden. Hierdoor houdt hij voeling met de naleving van het leerplan en kan hij de evolutie
die de spelers doormaken in overleg met de jeugdcoördinatoren opvolgen en de scoutingcel
efficiënt aansturen.
De TVJO geeft vorm aan de postformatie binnen de club waarbij de meest talentvolle spelers de
kans krijgen om tegen andere postformatie ploegen uit de regio te spelen gericht op het creëren
van kansen voor jeugdspelers om door te stromen tot het eerste elftal.
De TVJO organiseert in samenwerking met de tornooiverantwoordelijke de jaarlijkse
jeugdtornooien op onze club en mobiliseert de jeugdopleiders om de commerciële activiteiten
van het bestuur te ondersteunen gericht op de gezonde werking van onze club.
De TVJO werkt nauw samen met het jeugdbestuur en de medewerkers van de Talent Academy
KVK Ninove (Tak) om de jaarlijkse zomer en paasstages, TAK stages; start to soccer en afterseason activiteiten te organiseren op zo een manier dat spelers er zich thuis voelen en kunnen
leren in een positief klimaat.
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De TVJO ziet algemeen toe op een gezonde levensstijl en een zeker discipline binnen het kader
van het voetbalcharter dat binnen onze club van kracht is en ziet toe op de correcte naleving
ervan.
De TVJO zet de jeugdopleiders en de sportieve staff aan tot het volgen van bijkomende
opleidingen.
De TVJO evalueert de leden van de sportieve cel en ziet er op toe dat de TVJO en de
jeugdcoördinatoren de jeugdopleiders voldoende coachen en bijsturen.
De TVJO werkt nauw samen met de AVJO voor de communicatie naar spelers en ouders en
organiseert bij de start van het seizoen een informatiemoment.
De TVJO heeft op regelmatige tijdstippen (maandelijks) staffvergaderingen met de sportieve cel
en evalueert de werking van de jeugdopleiding en stemt daarover af met het jeugdbestuur.
De TVJO bewaakt dat er nieuwe spelers worden aangetrokken op de nodige posities en dat
spelers die het niveau van interprovinciaal voetbal niet aankunnen, goed begeleid worden om
indien nodig op zoek te gaan naar een club die past bij het voetbalniveau van de betrokken
spelers (in samenwerking met de partners).
De TVJO maakt een sportieve jaarplanning op en volgt de taakverdeling op om deze
jaarplanning te realiseren.
De TVJO zorg ervoor dat voor elke wedstrijd de scheidsrechters worden aangeduid binnen onze
jeugdspelers als onderdeel van het leertraject van elke jeugdspeler.
De TVJO neemt een actieve rol op in het BlueWhite Talent netwerk van KAA Gent om het
partnership met KAA Gent verder uit te bouwen in het wederzijdse belang van beide club. De
TVJO behartigt ook de belangen van KVK Ninove in de lopende of toekomstige partnerships met
andere clubs en bewerkstelligt nieuwe partnerships die de werking van de club ten goede
komen.
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Je bent gepassioneerd door voetbal en gedreven.
Je beschikt over sterke communicatieve en motiverende pedagogische vaardigheden.
Je bent leergierig en ambitieus, je legt de lat hoog voor jezelf en voor anderen.
Je bent een teamspeler en zoekt een nieuwe uitdaging als trekker van de sportieve cel van een
jeugdwerking.
Je bent gedreven om een sportieve visie te bewaken en te vertalen op het terrein met het oog op
het versterken van de sportieve prestaties en het maximaal ontwikkelen van het talent van alle
spelers en jeugdopleiders.
Je bent graag een klankbord en haalt energie uit het coachen van anderen. Je kan delegeren,
durft feedback te geven en trekt duidelijke lijnen naar ouders, spelers en jeugdopleiders.
Je bent in het bezit van Getuigschrijft TVJO 1 of bent bereid te starten met deze opleiding.
Getuigschrift TVJO 2 vormt een sterke meerwaarde.

Wij bieden je:
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Een mooi project in een teamgerichte sfeer binnen een club met ambitie en een duidelijke visie
op de toekomst gericht op doorstroom van talent vanuit de jeugd.
Autonomie om je rol vorm te geven binnen de sportieve visie en omkadering van de club en de
jeugdwerking.
Ondersteuning van de sportieve cel van de club waar je zelf ook deel vanuit maakt en vanuit het
jeugdbestuur.
Een geëngageerd team van jeugdopleiders en jeugdbestuur.
Activiteiten die bijdragen aan het sociale karakter van onze club.
Mogelijkheid om je bij te scholen.
Leer- en netwerkopportuniteiten vanuit ons partnership met het Buffalo Talent Center - KAA
Gent jeugd.

Heb je interesse?
Kom eens kennismaken met ons. In een persoonlijk gesprek kunnen we je meer vertellen over ons
project en je inzicht geven in de uitdaging en de mogelijkheden die we jou te bieden hebben.
AVJO Miek Smesman 0497/526364 | miek.smesman@telenet.be

