Vacature Hoofdtrainer wedstrijdzwemmen (jeugd)
De Amsterdamse zwemvereniging D.O.K. (Door Oefening Koning) heeft haar basis in het Marnixbad in het centrum
van Amsterdam en zoekt voor de trainingen van het wedstrijdzwemmen een hoofdtrainer wedstrijdzwemmen jeugd.
De trainingen vinden twee avonden per week plaats, van 18:00 tot 19:00 uur, op woensdag en vrijdag, en alleen buiten
de officiële schoolvakanties. De hoofdtrainer wedstrijdzwemmen jeugd zal tijdens de trainingen worden ondersteund
door twee tot drie vrijwilligers per avond (ouders) die hem/haar bij de trainingen zullen assisteren.
De kinderen variëren in leeftijd van 7-18 jaar, er zijn vijf banen waar de kinderen ingedeeld zijn naar ieder zijn zwem
De taken van de hoofdtrainer wedstrijdzwemmen jeugd bestaan uit:
•
de opzet van het trainingsprogramma en strategisch meer jaren plan;
•
uitvoering van dit plan door begeleiding van de trainingen van de zwemmers;
•
de begeleiding van de vrijwilligers (ouders) tijdens de trainingen.
Verder worden er de volgende zaken verwacht van de hoofdtrainer wedstrijdzwemmen jeugd:
•
op de hoogte blijven van alle essentiële en noodzakelijke begeleidingstools;
•
ondersteunen van verschillende pedagogische aspecten van de jeugd (empathie, stimuleren van goede prestaties, omgang met elkaar in een groep);
•
een pro-actieve, positieve en constructieve houding tov de groei en ontwikkeling van D.O.K., haar vrijwilligers
en bestuur.
•
je bent de constante, lange termijn factor: ouders / vrijwilligers kunnen variëren maar jij bewaakt als hoofdtrainer het inhoudelijk zwembeleid en bent de constante factor tijdens de trainingen.
Profiel van de gezochte kandidaat:
•
ervaren, goede zwemmer;
•
planmatig, doelgericht en zelfstandig kunnen werken;
•
goed kunnen samenwerken in een team;
•
open staan voor innovatie en ontwikkeling;
•
ervaring als docent en/of andere pedagogische ervaring is een pre;
•
pedagogisch- diploma en/of diploma hoger redder is een pre;
•
idealiter hebben kandidaten een of meerdere Trainer Wedstrijdzwemmer diploma’s, maar we staan ook open
voor potentiële kandidaten die het leiderschap, de toewijding, het enthousiasme en de vaardigheden van een
hoofdtrainer bezitten. Studenten in sporttrainingen zijn ook welkom om te reageren.
Wij bieden:
•
samenwerking op basis van freelance relatie;
•
marktconforme tarieven op basis van uurprijzen;
•
standplaats Amsterdam;
•
mogelijkheid tot starten vanaf september 2018.
OVER D.O.K.
Zwemvereniging D.O.K. is opgericht in de jaren vijftig en gaat op het moment door een transitie fase: de vereniging zal
zich vanaf 2019 volledig richten op wedstrijdzwemmen en in de komende periode een nieuwe invulling van zowel
bestuur als diverse vrijwilligersfuncties doormaken. In deze verandering is ruimte gemaakt voor de omschreven functie
van betaalde hoofdtrainer. Je zult dus aan de basis staan van een volledig nieuw training- en zwembeleid en we zoeken
dan ook expliciet iemand die enthousiast en kundig is om ons hierin te leiden.
D.O.K. heeft een leuke en diverse groep van 50-60 kinderen zwemmen. Je moet het als hoofdtrainer een uitdaging vinden om ieders zwemniveau serieus en ambitieus te verhogen zonder daarbij het plezier in zwemmen uit het oog te verliezen. De wedstrijden vinden nu plaats op niveau 3.
Geïnteresseerd?
Graag een motivatiebrief en curriculum Vitae voor 7 sep 2018 mailen naar Reint Drenth. Aangezien je met kinderen
zult gaan werken verwachten we bovendien dat je voor minimaal twee goede referenties kunt zorgen en dat we, mochten we verder in het proces komen, samen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zullen aanvragen.
Emailadres:
reint.drenth@perfectapartments.nl

Kandidaturen zullen vertrouwelijk behandeld worden.

