MVC’19 zoekt een trainer voor onze Vrouwen 1!!
MVC ’19 is met bijna 750 leden een verenigen die veel ambities heeft en daardoor veel in beweging
is. De vereniging richt zich op jong en oud vanuit Maasbree en omstreken. Het samen gezellig en
onder goede begeleiding sporten is voor ons het belangrijkste binnen de vereniging. De verenging
draait voor bijna 100% op vrijwilligers. Binnen de vereniging zijn er 2 dames teams en 1 MO19 team.
Met ingang van het seizoen 2020-2021 zijn wij op zoek naar een enthousiaste trainer voor de
Vrouwen 1 van MVC’19. De Vrouwen1 spelen in de 4e klasse regio Zuid-II.
Trainer Vrouwen 1:
• Is verantwoordelijk voor het selectiebeleid Vrouwen 1-2, in goede afstemming met trainer
Vrouwen 2;
• In het bezit van de vereiste KNVB licentie TC3;
• Het verzorgen van wedstrijdgerichte trainingen (dinsdag en donderdagavond);
• Positief coachen en begeleiden van de Vrouwen 1 op wedstrijddagen;
• Je hebt bij voorkeur ervaring met vrouwenvoetbal;
• In het bezit van goede contactuele vaardigheden richting speelsters, leiders en andere
trainers;
• Betrouwbaar, enthousiast, betrokken, zelfverzekerd en ambitieus;
• Heeft een natuurlijk overwicht op de spelersgroep;
• Een trainer die past binnen de cultuur van onze vereniging;
• Een goede samenwerking met andere dames- en jeugdteams en trainers.
Wij bieden de mogelijkheid om te werken en ervaring op te doen bij een mooie voetbalvereniging.
Naast prestatie is plezier ook belangrijk binnen onze club. Met het Vrouwen 1 team heeft MVC’19 de
ambitie om structureel in de 3e klasse uit te komen.
Heb jij de ambitie om je steentje bij te dragen aan de ambities van onze club, speciaal voor onze
Vrouwen 1, dan nodigen wij je van harte uit om contact op te nemen met onze damescommissie.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Peter van Diepe via
dames@mvc19.nl
Stuur je motivatiebrief met C.V. naar dames@mvc19.nl

