Omdat onze huidige trainer/coach, Richard de Kogel, bondscoach
wordt van de Nederlandse Beachvolleybaldames zijn wij op zoek naar een:

TRAINER / COACH (2e divisie Heren)
Erasmus Volley is een volleybalvereniging voor studenten gelieerd aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. De vereniging maakt deel uit van de overkoepelende
organisatie Erasmus Sport, die top wedstrijd- en breedtesport voor studenten
stimuleert en ondersteunt.
De innige samenwerking met Erasmus Sport betekent onder andere dat een
programma ontwikkeld wordt om op professionele wijze met de hoogste teams te
werken aan een ambitieuze toekomst.
Binnen de visie die de vereniging hiervoor heeft, past het volgende profiel voor de
trainer/coach van Heren 1.
Algemeen profiel:
- Je past bij de kernwaarden van de vereniging: betrokken, fanatiek, proactief en
studentikoos
- Je persoonlijke eigenschappen dragen er aan bij dat je goed kan samenwerken met
sporters/studenten in de leeftijd van 18 tot 25 jaar.
- Je staat open voor samenwerking met experts op fysiek, medisch of ander aspect.
- Je bent bereid je als trainer/coach te ontwikkelen.
Teamgericht profiel:
- Je bent sterk in het verbeteren van volleybalinzicht en het ontwikkelen en
neerzetten van een sterk team. Met name gericht op het aanbrengen van structuur
en systemen, en in het verlengde hiervan discipline in het veld.
- Je weet wat er op een hoger niveau gevraagd wordt door eigen ervaringen als
speler of coach.
- Andere relevante vaardigheden zijn het communicatief sterk zijn en gevoel hebben
voor groepsprocessen.

Wij bieden:
- Een ambitieuze, professionele omgeving met een studentikoos karakter.
- Uitgebreide faciliteiten.
- Mogelijkheden om je als trainer/coach te ontwikkelen door de samenwerking met
andere aan Erasmus Sport verbonden coaches en opleidingsmogelijkheden in
overleg.
- Een aanstelling bij Erasmus Sport inclusief marktconforme vergoeding.
Trainingsavonden zijn maandag en woensdag (21:00 – 23.00 u). Wedstrijden zijn op
donderdag, vrijdag of zaterdag.
Enthousiast geworden? Bel of WhatsApp met Martijn Kroonen 06-20017298.
Graag gaan we met jou het gesprek aan over onze en jouw visie. Denk niet in
bezwaren, maar verken met ons de mogelijkheden voor een meerjarige
samenwerking.

