FC Tilburg is op zoek naar een enthousiaste Technisch Jeugd Coördinator
FC Tilburg heeft het opleiden van spelers, trainer-coaches en teambegeleiders hoog in het
vaandel staan en is daarom met onmiddellijke ingang op zoek naar een enthousiaste
Technisch Jeugd Coördinator (afgekort TJC).
FC Tilburg is opgericht in 2017 en komt voort uit de drie fusieverenigingen, TSV LONGA,
TSV NOAD en RKTVV. Het eerste elftal komt uit in de 1e klasse C en de JO19-1 in de
hoofdklasse. De rest van de jeugdselectieteams acteren voornamelijk op 1 e klasse niveau.
De vereniging heeft ervoor gekozen om in eigen talent te investeren, zowel op spelers- als
op begeleidingsniveau. Hiervoor is ook veel aandacht nodig bij de lagere jeugdteams. Want
zonder focus op de breedtesport zal de ambitie om eigen talent op te leiden voor de
seniorenselecties, of zelfs voor een hoger doel, moeilijk van de grond komen. Dit alles is
verankerd in een voetbalbeleidsplan, waaraan door de verschillende geledingen binnen de
vereniging uitvoering wordt gegeven.
De doelstelling is om de kwaliteit van de jeugdopleiding zodanig te optimaliseren, dat op
de langere termijn de 1e jeugdteams uitkomen op hoofdklasse-/divisieniveau en dat de
2e teams hierbij aansluiten door te acteren in de 1e klasse, waarbij te allen tijde plezier
voorop staat.
Het aanstellen, coachen en begeleiden van de trainers van deze teams is dan ook een
belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de TJC.
Plaats in de vereniging:
Hiërarchisch: valt rechtstreeks onder de portefeuille van de jeugdvoorzitter
Inhoudelijk: stemt af met de technisch coördinator van de vereniging
Werkt nauw samen met de jeugdcoördinatoren van de leeftijdscategorieën, die
verantwoordelijk zijn voor het operationele reilen en zeilen binnen de leeftijdscategorieën.
Taken en verantwoordelijkheden van de TJC i.s.m. technisch coördinator
Ten behoeve van selectie- en niet-selectieteams bij de jeugd:












Sturing geven aan het voetbaltechnische deel van de jeugdafdeling van FC Tilburg
als het gaat om het ondersteunen van trainer-coaches en jeugdcoördinatoren;
Aanleveren van oefenstof aan trainers voor de diverse leeftijdsgroepen;
Handelen volgens het voetbalbeleidsplan, alsmede het ontwikkelen van nieuw beleid;
Volgen en zo nodig bijsturen van de trainer-coaches m.b.t. de afgesproken wijze van
trainen/coachen;
Actieve rol op de velden door het beoordelen van de gegeven trainingen;
Fungeren als vraagbaak voor de trainer-coaches op het gebied van voetbaltechnisch
inhoudelijke vragen en oefenstof;
Voorzitten van het technisch overleg jeugd;
Organiseren van thema-avonden en clinics bestemd voor trainer-coaches (train de
trainer) i.s.m. de technisch coördinator;
Begeleiden van trainers die KNVB-cursussen volgen na afstemming met technisch
coördinator;
Aanstellen van trainer-coaches i.s.m. de technisch coördinator;
Een regisserende rol vervullen in de totstandkoming van de jeugdteamindelingen,
samen met de jeugdcoördinatoren.

In overleg met de technisch coördinator wordt prioritering aangebracht.

Functieprofiel:




In bezit van een trainersdiploma of de bereidheid om dit te behalen;
Affiniteit met digitale hulpmiddelen (waaronder E-mail, Internet, Sportlink en
spelervolgsysteem);
Competenties:
organisatievermogen,
communicatief
vaardig,
initiatiefrijk,
zelfstandig en coachende- en sturende vaardigheden;

Herken jij je in bovenstaand profiel en ga jij graag de uitdaging aan om de jeugdopleiding
van FC Tilburg verder te ontwikkelen, stuur dan je CV en motivatie naar: Erwin Smolders,
e-mailadres: erwin@impulze.nl
Stuur ook voor vragen een e-mail naar bovenstaande adres.
PS - Deze functie kan ook door twee personen gezamenlijk worden bekleed.

