AV Jabbeke heeft diverse trainersvacatures!!!! Misschien wel eentje voor jou
Trainer jeugd, groep MINIEMEN

Trainer verspringen en hoogspringen

Trainer Horden

Wie: trainer B of initiator met de nodige ervaring in de
diverse disciplines
Wat: trainer miniemen
Waar: atletiekpiste Jabbeke (Bogaertstadion)
Wanneer: bij voorkeur 2 sessies/per week
Woensdag: 18 uur-19u30
Vrijdag: 18 uur-19u30
Vaardigheden en attitudes

Wie: trainer B of initiator met de nodige ervaring
in de discipline
Wat: trainer vanaf kadetten
Waar: atletiekpiste Jabbeke (Bogaertstadion)
Wanneer: bij voorkeur 1 sessie/per week vast te
leggen in overleg

Wie: trainer B of initiator met de nodige ervaring in de
discipline
Wat: trainer vanaf kadetten
Waar: atletiekpiste Jabbeke (Bogaertstadion)
Wanneer: bij voorkeur 1 sessie/per week vast te leggen in
overleg

Hoe:
Je stelt de nodige schema's op en samen met de
atleten bepaal je hun doelstellingen. Naast jouw
techniektraining verwachten we ook
samenwerking met de andere trainers.
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-

Je bent enthousiast en hebt een positieve
instelling
je geeft correcte feedback en beschikt over de
didactische vaardigheden
je hebt oog voor alle atleten van je groep
je staat open voor overleg met de andere trainers

Vaardigheden en attitudes
Vaardigheden en attitudes
-

Je bent enthousiast en hebt een
positieve instelling
je geeft correcte feedback en beschikt
over de didactische vaardigheden
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www.avjabbeke.be
Je komt terecht in een club
die trainers alle kansen geeft
in de vooropgestelde ontwikkelde kaders
en waar je kan rekenen op een degelijke verloning.

Twijfel je of 1 van deze vacatures iets voor jou is?
Bel op het nummer 0472/331 899 of mail naar
nevelsteenannemie@gmail.com en kom gerust eens langs !

