
 

Helmond Sport Academy is op zoek naar een trainer/coach 

 
  Als Betaald Voetbal Organisatie staan we midden in de maatschappij en zijn we 

trots op de stappen die we de afgelopen jaren hebben gezet naar een 

volwaardige jeugdopleiding met als doel om zelf opgeleide regionale spelers af te 

leveren aan ons eerste elftal. Per 1 juli 2022 zijn we op zoek naar een trainer/coach voor een van onze 

jeugdelftallen. 

 
Samenvatting van de functie en taken: 

De trainer/coach werkt onder leiding van de Hoofd Jeugdopleiding volgens     de filosofie, leerlijnen en het 

beleidsplan van Helmond Sport. Belangrijk hierin is het creëren van een omgeving waarin alles op fysiek, 

technisch, mentaal en tactisch gebied in het teken staat van het ontwikkelen van het individu. Om te voldoen 

aan deze doelstelling dient er met de spelers, staf en collega’s een onderlinge relatie te zijn die is gebaseerd 

op wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en respect. 

 
Van de trainer/coach wordt verwacht dat hij werkt volgens een procesgerichte didactiek. Hierin dient hij de 

spelers dusdanig te ondersteunen dat ze zelf ontdekkend kunnen leren en ze constant worden uitgedaagd om 

zelf oplossingen te verzinnen voor voetbalproblemen. Door te observeren en reflecteren op team- en 

individueel niveau en vervolgens individuele ontwikkelgesprekken te voeren met de jeugdspeler, daagt hij de 

spelers constant uit om het maximale uit zichzelf te halen en doelen te stellen die overeenkomen met de 

doelstelling van de jeugdopleiding van Helmond Sport. 

 
Kerntaken: 

- Trainingen voorbereiden en geven 

- Wedstrijden voorbereiden, coachen en nabespreken  

- Het verzorgen van (reflectie)gesprekken ter verbetering van de individuele ontwikkeling van spelers 

(leefstijl/voeding/persoonlijke ontwikkeling, vragenlijsten, tactisch, mentaal, workshops, individueel/linie/ 

team) 

- Het voorbereiden en uitvoeren van video-analysegesprekken met spelers (wedstrijden, trainingen, 

spelprincipes, tactisch/inzicht, individueel/linie/team) 

- Het uitvoeren van een project/ taken t.b.v. ontwikkeling jeugdopleiding. 

 
Functie-eisen: 

- In het bezit van een geldige UEFA A Youth, UEFA B Youth 

- Minimaal een aantal jaren trainer bij een jeugdopleiding (bij voorkeur op BVO-niveau) 

- Een brede en specialistische kennis van voetbal en didactiek 

- In het bezit van rijbewijs B 

- In staat om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen. 
 

Benodigde eigenschappen en vaardigheden: 

- Is belangstellend en geeft individuele aandacht en verantwoordelijkheid aan alle spelers 

- Is flexibel in zijn werkzaamheden, werkt accuraat en is betrouwbaar 

- Is motiverend en enthousiast naar de spelers en zorgt daardoor voor beleving en passie 

- Is in staat om planmatig volgens de leerlijnen en filosofie van de Jeugdopleiding te werken 

- Is in staat om voorbeeldgedrag te vertonen volgens de regels, normen en waarden van de Academy 

- Is in staat om spelers, ouder(s)/verzorger(s) op een rustige wijze te woord te staan. 
 



 

Wij bieden: 

- Een dienstverband voor bepaalde tijd 

- Een marktconform salaris 

- Werken in een ambitieus team met fanatieke collega’s. 
 

Interesse? 

Mail dan je motivatie & CV vóór maandag 31 januari 2022 naar nyron.wau@helmondsport.nl t.a.v. Nyron Wau, 
Hoofd Jeugdopleiding Helmond Sport. We zien je reactie met belangstelling tegemoet. Nadere vragen over 
deze functie kunnen eveneens aan Nyron Wau worden gericht. 

 
 


