Vacature eerstejaars/structuur coach Orca
De Algemene Studentenroeivereniging Orca heeft hard roeien hoog in het vaandel staan. Samen
streven wij ernaar om onze talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Binnen onze vereniging hangt
een ongedwongen en vrije sfeer, waarin we iedereen proberen te stimuleren om het uiterste uit
zichzelf te halen. We zijn een relatief jonge vereniging – we bestaan sinds 1970 – en hebben al veel
mooie resultaten op onze naam staan. Dat is iets wat wij in de toekomst graag willen uitbouwen. Op
dit moment hebben we een gemotiveerde groep roeiers en coaches. Zie jij het als uitdaging deze
groep verder te helpen naar grote hoogtes? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Het ontwikkelen van talent begint uiteraard bij het binnenhalen van potentiële talenten en het
motiveren van deze talenten om te gaan wedstrijdroeien. Daarnaast moeten coaches begeleid
worden om te zorgen dat zij alle randvoorwaarden goed neerzetten om een ploeg hard te laten gaan.
Op Orca hebben we veel gemotiveerde coaches, deze willen wij nog beter maken, en zodoende
hebben wij een vacature voor een begeleider van onze eerstejaars coachteams. Heb jij ervaring met
(eerstejaars) coachen en een goed plan om het eerstejaarsroeien op Orca te verbeteren en daarbij de
structuur van werving en introductie goed op te zetten en te implementeren, dan zoeken wij jou.
Taken
Wij verwachten dat er een plan gemaakt wordt aan de hand waarvan de werving en introductie
periode en daarmee het eerstejaarsroeien op Orca verbeterd gaat worden. Je hebt hier alle vrijheid
in, ook qua uren. We willen je dan ook uitdagen om ons een plan te presenteren waarvan jij denkt
dat wij als Orca weer succesvol gaan worden.
Competenties
Wij zoeken iemand die:
-

Minimaal een jaar succesvol een eerstejaars wedstrijdploeg heeft gecoacht, meer is zeker
een pré;

-

Gestructureerd werkt;

-

Beschikt over goede didactische vaardigheden;

-

Beschikt over veel technische kennis en duidelijke ideeën heeft over de haal;

-

Motiverend is;

-

Goed kan samenwerken;

-

Creatieve ideeën heeft rond werving en selectie;

-

Bij voorkeur connecties heeft in de juniorenwereld;

-

Affiniteit heeft met Orca.

Interesse?
Stuur dan voor 21 mei een email met een CV en plan hoe jij het eerstejaarsroeien van Orca aan zou
willen pakken naar Meye Bloothooft (wedstrijdcommissaris Orca).
Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, dan kun je uiteraard ook contact
met Meye Bloothooft opnemen.

Contactgegevens
Email: wedstrijd@orcaroeien.nl
Mobiel: 06-27120158
Telefoon Orca: 030-2890860

