
Vacature:  
 
Hoofd Trainer zaterdag 1 (4e klasse) seizoen 2023/2024. 
Assistent Trainer zaterdag 1 (De hoofd Trainer kan ook zelf een assistent aanbevelen). 
 
TSC is een vereniging die verder wil ontwikkelen. TSC bouwt vanuit de jeugdopleiding aan een sterk 
fundament voor de toekomst. Hierbij hebben we de ambitie dat ons zaterdag 1 elftal binnen 2 
seizoenen uit gaat komen in de 3e klasse, ons zondag 1 elftal in de 1e klasse en dat de jeugd selectie 
teams JO13 tot en met JO23 allen uitkomen op divisie niveau. Op termijn moeten zoveel mogelijk 
jeugdspelers uit de eigen selectie elftallen een 1e elftal gaan halen. Het zaterdag 1 team kenmerkt zich 
als ervaren stabiele groep, waar geregeld talenten uit de eigen jeugd aansluiten en doorstromen. 
 
We zoeken iemand die de balans kan vinden tussen het ontwikkelen van spelers en het team, maar 
ook wil presteren. Ontwikkeling, plezier, trots en saamhorigheid spelen hierbij een belangrijke rol. 
Iemand die in staat is het team zowel technisch als tactisch beter te laten voetballen. In het bezit van 
een UEFA-C diploma met actuele licentie (UEFA-B is een pré). Verder maakt de trainer deel uit van het 
technisch hart van TSC. De hoogste selectieteams trainen allemaal tegelijk op dinsdag en donderdag 
avond. 
 
Functieomschrijving 
 

- Je verzorgt twee keer per week de training; 

- Coacht het team op de wedstrijddag; 

- Stuurt de staf aan (assistent-trainer, teammanager, verzorger); 

- Bent mede verantwoordelijk voor het selecteren en samenstellen van het zaterdag 1 team; 

- Volgt de ontwikkelingen van spelers in het zaterdag 1 team; 

- Voert individuele gesprekken met de spelers; 

- Staat in nauw contact met de Senioren Commissie, HJO en Technische Commissie; 

- Staat in nauw contact met de Hoofdtrainers van de JO19-1 en JO23-1; 

- Volgt de ontwikkelingen van de spelers uit de JO19-1 en JO23-1; 

- Is mede verantwoordelijk voor de doorstroming van de 023-1 spelers richting de A-selecties; 

- Heeft een taak bij Jong TSC (Combi JO17, JO19, JO23 en 1e elftallen onder 23). 

- Verder vertegenwoordiging van TSC tijdens activiteiten en/of evenementen.  
 
Wat mag je van TSC verwachten, TSC …. 
 

- Zorgt voor goede faciliteiten; 

- Heeft een prachtig complex, met uitstekende trainings- en wedstrijdfaciliteiten; 

- Werkt met gestructureerde jaarplannen; 

- Werkt vanaf 2024 met video-analyse systeem; 

- Werk met een speler volg en ontwikkel systeem; 

- Werkt met een dienstverband: voor minimaal één jaar met optie voor langer; 

- Werkt met passende vergoedingen voor de Hoofd Trainer en de Assistent Trainer. 

 

Sollicitatieprocedure:  

 

Bij interesse: stuur een mail met je CV, diploma’s en motivatie naar: hjotsc@ziggo.nl 

Ter attentie van Remi van Mourik (HJO). Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel 

uitmaken van de aannameprocedure. Je ontvangt altijd een reactie terug. 
 


