Vacature talentcoach 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!
Wij zoeken naar een coach die onze talentgroep gedurende 14 uur per week begeleidt, in het
nastreven van onze roeiambitie, tegen een vergoeding van €19.000 euro op ZZP basis.
Taken
Als talentcoach ben je voornamelijk bezig met het coachen van de talenten (roeiers binnen het
regionaal talentcentrum) van onze vereniging. Daarnaast begeleid je coaches van de ouderejaars- en
middengroepen.
Jij zult als talentcoach een belangrijke rol spelen met betrekking tot onze ambities binnen het
wedstrijdroeien van Orca. Want, jij:
-

Houdt je bezig met het coachen van talenten en zorgt dat zij uitzendingen krijgen naar
internationale toernooien;

-

Begeleidt alle middengroepen eens per week op een gezamenlijk moment;

-

Maakt een algemeen jaarschema, en persoonlijke schema’s voor de roeiers;

-

Onderhoudt contact met de Nederlandse roeibond;

-

Draagt een haalbeeld uit aan de middengroepen en ouderejaars;

-

Zorgt voor een structuur ten behoeve van de ontwikkeling van roeiers van middengroepen
naar ouderejaars en alles wat daar voor nodig is;

-

Overlegt met eerstejaarscoaches over de wedstrijdsectie structuur;

-

Begeleidt ouderejaars coaches;

-

Bent eindverantwoordelijk voor de begeleiding van teams die uitgezonden gaan worden;

-

Zorgt voor samenwerking tussen coachteams en het organiseren van coachvergaderingen;

-

Houdt regelmatig informatieve praatjes/videoanalyses.

Competenties
Om een goede invulling te geven aan deze positie zoeken wij iemand die:
-

Aantoonbaar succesvolle coachervaring heeft, op internationaal niveau;

-

Een haalbeeld heeft dat aansluit op die van de A-equipe;

-

Kennis heeft van fysiologie;

-

Kennis over het maken van trainingsschema’s;

-

Didactisch sterk is;

-

Gestructureerd is;

-

Goed kan samenwerken;

-

Een goed netwerk heeft bij de KNRB;

-

affiniteit heeft met Orca.

Intresse?
Stuur dan voor 21 mei een email met een CV en plan 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

