Vacature Trainer Bovenbouw
KVK Ninove jeugd (interprovinciaal)
Heb jij zin om als trainer van onze bovenbouw mee vorm te geven aan de doorstroming van
onze talentvolle spelers naar de A kern van KVK Ninove en deel uit te maken van de
postformatie? Ben je gepassioneerd door voetbal, ben je vlot in de omgang, ambitieus, en ben
je gedreven om het beste uit jezelf en onze spelers te halen, dan ben jij misschien de
jeugdopleider die we zoeken.
De jeugdwerking van KVK Ninove speelt volgend seizoen jaar voor het vijfde jaar op Interprovinciaal
niveau en is de laatste jaren sterk geëvolueerd. De focus ligt op het verhogen van de kwaliteit van
onze opleiding gericht op doorstroming. Met een sterke sportieve staf, een samenwerking met de
coach van het Eerste Elftal en een postformatie werking word je binnen onze club goed omkaderd om
je doelstellingen als coach te realiseren. Je krijgt ondersteuning van onze TVJO en jeugdcoördinator
bovenbouw en van de assistent TVJO en de beloften coach.
De trainingen gaan maandag, woensdag en vrijdag door. De thuiswedstrijden vinden plaats op
zaterdag.

Profiel:
Wij zoeken een gemotiveerde trainer, die het project van de jeugdwerking van KVK Ninove mee
uitdraagt, technisch sterke trainingen geeft binnen de sportieve visie van onze club, positief coacht
tijdens wedstrijden, gericht is op samenwerking, eerlijke en constructieve feedback deelt met spelers
en staf. Je bent integer en werkt ook mee aan de sociale dimensie van onze club. Je wil je blijven
bijscholen.
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Je woont in de brede regio rond Ninove
Je bent leergierig en ambitieus, je legt de lat hoog voor jezelf en voor anderen.
Je bent een teamspeler en zoekt een nieuwe sportieve uitdaging
Je bent gedreven om een sportieve visie te vertalen op het terrein met het oog op het
versterken van de sportieve prestaties en het maximaal ontwikkelen van het talent van onze
spelers
Je bent graag een klankbord en haalt energie uit het coachen van anderen.
Een UEFA B diploma is een minimale voorwaarde
Je heb sterke interpersoonlijke vaardigheden, je bent beheerst en rustig, maar ook
doortastend en inspirerend naar je team
Je hebt een sterke reputatie als trainer in de bovenbouw

Wij bieden je:
•
•
•
•
•

Een mooi project in een teamgerichte sfeer binnen een club met ambitie en een duidelijke
visie op de toekomst.
Autonomie om je rol als coach vorm te geven binnen de sportieve visie en omkadering van
de club en de jeugdwerking.
Ondersteuning vanuit de sportieve cel en de TVJO.
Mogelijkheid om je bij te scholen.
Leer- en netwerkopportuniteiten vanuit ons partnership met het Buffalo Talent Center - KAA
Gent jeugd.

Heb je interesse?
Stuur je CV en motivatie naar tvjo@kvkninove.be.
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.
TVJO – Dirk Van der Putten – 0476/271609

KVK Ninove heeft het Double Pass kwaliteitslabel met 3 sterren en heeft een partnership met KAA
Gent en Olsa Meerbeke. Het A-elftal speelt in de 1de amateurafdeling A. Het B-elftal komt uit in 3de
provinciale reeks.

