Judo Bond Nederland is een olympische bond en behoort tot de top 10 topsportbonden in
Nederland. De judobond levert nationaal en internationaal sterke topsportprestaties en
heeft de ambitie om ook in de toekomst deze reputatie waar te blijven maken. De JBN is
op zoek naar een fulltime

Trainer/coach Regionaal Training Centrum Noord West
Doel van de functie
Het trainen en coachen van (groepen) sporters. Het coördineren van het technische
beleid voor de toegewezen groep en het leveren van een bijdrage aan de uitvoering
ervan binnen de richtlijnen van de meerjarenplannen. Dit om regionaal een optimale
sturing en ondersteuning te bieden aan het centraal georganiseerde fulltime
judoprogramma en een optimale doorstroom van het Regionaal Training Centrum (RTC)
naar het Nationaal Training Centrum (NTC) te bewerkstelligen.

Rapportagestructuur
De RTC-trainer/coach rapporteert hiërarchisch aan de directeur topsport en werkt nauw
samen met de hoofdcoach. De dagelijkse aansturing vindt plaats onder
verantwoordelijkheid van RTC-commissie Noord West.

Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden
De RTC-trainer/coach heeft de volgende resultaatverantwoordelijkheden:
 Vertaalt het landelijke meerjarenopleidingsplan naar de uitvoering binnen het
gehele RTC;
 Draagt zorg voor de coördinatie en begeleiding van het fulltime topsportprogramma op de hoofdlocatie;
 Verzorgt alle RTC-trainingen op de hoofdlocatie;
 Verzorgt coaching -21 en begeleidt deze tijdens (inter)nationale trainingsstages;
 Stelt met de -21 judoka een individueel topsportplan op en evalueert deze
periodiek met de betreffende judoka;
 Coördineert coaching -18 in samenspraak met de club/locatietrainers;
 Scout talentvolle sporters en stimuleert kwalitatieve in-, door- en uitstroom;
 Draagt actief bij aan een optimale wisselwerking tussen enerzijds het RTC en NTC
en anderzijds RTC en sublocaties/clubs door informatie uit te wisselen met
trainer/coaches middels het informeren, sturen, begeleiden (ook vakinhoudelijk),
motiveren en beoordelen van talentvolle sporters;
 Draagt actief bij aan een optimale samenwerking afstemming met belangrijke
stakeholders binnen de regio, zoals clubs, LOOT-scholen en expertbegeleiding.

Functie-eisen











Judoleraar B met uitgebreide kennis en ervaring
Resultaatgericht
Goede organisatorische vaardigheden
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
Professioneel gedrag
Voorbeeldgedrag
In het bezit van een VOG
Gedrag gericht op samenwerken
Commitment aan JBN en haar beleid
Geen nevenfuncties c.q. –activiteiten bij een fulltime-aanstelling

Wij bieden




Een dienstverband voor bepaalde tijd.
Standplaats is Haarlem, de hoofdlocatie van RTC Noord West. RTC Noord West
heeft sublocaties in Amsterdam, Alkmaar en Nieuw-Vennep en Hoorn.
In arbeidsvoorwaarden en salaris volgen wij de CAO Sport. De functie is
ingeschaald in schaal 8.

Meer informatie
Mocht u meer informatie willen over deze functie, kunt u contact opnemen met Tjaart
Kloosterboer, directeur topsport, via t.kloosterboer@jbn.nl of 06-50602320. Indien u
belangstelling heeft voor deze functie, kunt u uw sollicitatiebrief met cv, tot uiterlijk
dinsdag 29 mei a.s. mailen naar hrm@jbn.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats op
maandag 4 juni.
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