Vacature Praktijkstage Fysieke Trainer bij Go Ahead Eagles Voetbalopleiding
Binnen de Voetbalopleiding van Go Ahead Eagles worden fysieke trainingen gegeven om
het atletisch vermogen van de speler te verbeteren. Per individu gelden sensitieve periodes
voor het trainen van het atletisch vermogen. Vanuit die gedachte wordt er van O13 t/m O19
fysieke training gegeven die bestaat uit: coördinatie, uithoudingsvermogen, kracht,
flexibiliteit, snelheid en (core)stabiliteit met als doel de fysieke prestaties te ontwikkelen.
Voor het seizoen 2019-2020 zijn wij opzoek naar een ambitieuze en getalenteerde student
CALO/ALO/CIOS/Sport en Bewegen (of reeds afgestudeerd) die de trainingen voor de
Voetbalopleiding kan begeleiden en uitvoeren.
Werkzaamheden tijdens de stage zullen bestaan uit:
• Het begeleiden en ontwikkelen van bewegingsscholing, warming-up en
blessurepreventie programma’s
• Het begeleiden en ontwikkelen van krachtprogramma’s
• Het ondersteunen bij het afnemen van periodieke testen
• Literatuurstudie voor het eventueel implementeren van innovatieve interventies
Wij zoeken:
• Een student CALO/ALO/CIOS/Sport en Bewegen, die zich in de afrondende fase van
de opleiding bevindt (of reeds is afgestudeerd)
• Trainingsleer als afstudeerrichting heeft
• Die aantoonbare affiniteit heeft met training geven, motorisch leren, krachttraining en
omgang met voetballers in de leeftijdsgroep van O13 t/m O19
• Die minimaal 2 dagen per week flexibel inzetbaar is in de periode 1 augustus 2019
t/m 31 mei 2020 (vakantie in overleg)
De student krijgt hierbij de kans om zich te ontwikkelen, ervaring op te doen in een topsportomgeving, professionele begeleiding in een vakkundig team, en een stagevergoeding.
Tevens is het mogelijk om een (duidelijk afgebakend) afstudeeronderzoek te verrichten.
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan bovenstaande criteria? Stuurt dan uiterlijk vóór 18
mei je sollicitatiebrief met motivatie en CV (beide max. 1 A4) naar j.sevenster@ga-eagles.nl
Op basis van de reacties zal er een selectie worden gemaakt en wordt een deel van de
kandidaten uitgenodigd om in de periode van 18 mei t/m 31 mei bij Go Ahead Eagles op
sollicitatiegesprek te komen.
Wij zien je reactie graag tegemoet.
Jelmer Sevenster, Performance Coach
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