KNVB VOETBALKAMPEN TRAINER/COACH – SLAAPKAMP (M/V)
Tribe Sports is op zoek naar gediplomeerde trainers om dit seizoen te trainen én slapen bij de KNVB

Voetbalkampen in Zeist. Ben jij minimaal UEFA C gediplomeerd en vind je de combinatie van training
geven en het ultieme kampgevoel geweldig? Lees dan snel verder! Het is de moeite waard, beloofd.

WAAR GA JE WERKEN?
Bij Tribe Sports dus, een sportief en creatief evenementenbureau gevestigd op de prachtige KNVB
Campus in Zeist. Het hele jaar door organiseren wij, samen met de KNVB, een breed scala aan
events waaronder de Oranje fanzones in binnen- en buitenland, begeleiding van ballenjongens en
-meisjes tijdens de interlands en natuurlijk de KNVB Voetbalkampen!

Tijdens deze populaire kampen leven kinderen een week lang als een echte Oranje international op
de KNVB Campus, hét voetbalhart van Nederland! Ze eten en slapen op de KNVB Campus,
ontmoeten én krijgen training van (oud-)profvoetballers of KNVB bondscoaches, ontwikkelen zich door
een speciaal KNVB trainings- en animatieprogramma en krijgen individuele begeleiding van
gediplomeerde KNVB-trainers.

WAT GA JE DOEN?
Je gaat minimaal twee weken aan de slag als KNVB Voetbalkampen Trainer/coach. Je krijgt de
verantwoordelijkheid over een trainingsgroep van twaalf tot dertien voetballers en voetbalsters tussen
de 8 en 15 jaar en wordt aangestuurd door de hoofdtrainer. Je verblijft intern en begeleidt een groep
van zes tot tien kinderen die ook blijven slapen in de gloednieuwe slaaplocatie ‘de Leeuwenkuil’.

Tijdens de KNVB Voetbalkampen help je de kinderen te ontwikkelen en zoveel mogelijk plezier te
maken. Overdag geef je vier uur training, ’s avonds ben je gangmaker tijdens de vele leuke
animatieactiviteiten. Daarnaast ben je het hele kamp het vaste gezicht en de begeleider van de
kinderen van je trainingsgroep en de slaaplocatie.

DATA KNVB VOETBALKAMPEN 2021
In 2021 zijn er maar liefst negen kampen. Eén in de mei- en herfstvakantie en zeven in de zomer. Hoe
meer weken je beschikbaar bent, hoe fijner!

Meivakantie

3 t/m 5 mei 2021

Zomervakantie

19 juli t/m 3 september 2021

Herfstvakantie

18 t/m 20 oktober 2021

WIE WE ZOEKEN?
We zoeken een sociaal en enthousiast persoon, met de volgende eigenschappen. Jij:
• Bent minimaal UEFA C gediplomeerd en in bezit van een geldige VOG verklaring.
• Hebt ruime ervaring als voetbaltrainer/coach.
• Hebt ervaring met lesgeven en/of aansturen van kinderen (een onderwijsbevoegdheid heeft de

voorkeur).

Daarnaast ben je ook:
• Pedagogisch en didactisch sterk.
• Sterk in communicatie en presenteren.
• Gemotiveerd om de deelnemers (en jezelf) te ontwikkelen. Plezier staat hoog in het vaandel bij de
KNVB Voetbalkampen, maar kinderen laten leren is ook een belangrijk doel.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?

• Een geweldige vakantiebaan op de KNVB Campus: hét voetbalhart van Nederland waar ook Oranje
verblijft.
• Een unieke kans om je als trainer te ontwikkelen, je werkt nauw samen met andere gediplomeerde
(keepers)trainers, hoofdtrainers en KNVB docenten.
• Gratis deelname aan de verplichte KNVB Voetbalkampen ‘Train de Trainer-dag’ inclusief
aanwezigheid van KNVB docenten en coaches.
• €300,- netto vergoeding per zomerweek (o.b.v. vijf en een halve dag), €180,- netto vergoeding per
mei- of herfstweek, (o.b.v. drie en een halve dag), plus reiskosten met een maximum van €50,-.
• Volledige ontzorging tijdens je interne verblijf: KNVB kledingpakket (bruikleen) en alle
consumpties (ontbijt, lunch, diner, tussendoortjes) zijn inclusief.

INTERESSE?
Ben je de persoon die we zoeken? Mail dan vandaag nog je CV, sollicitatiebrief en een kopie van je
UEFA C diploma naar info@knvbvoetbalkampen.nl t.a.v. Martijn Ehlhardt.

Eerst graag meer informatie? Kijk op www.knvbvoetbalkampen.nl of bel even met Martijn Ehlhardt via
0343 – 499305.

