
 

 

                                             Urgente Vacatures Trainers 
 

 
 

Assistent-Selectietrainer Turnen Dames 3e Divisie  
Van de assistent-selectietrainer wordt enige ervaring verwacht in het training geven en/of het zelf geturnd hebben 
op een vergelijkbaar niveau of hoger. Kennis van het actuele wedstrijdsysteem is een pré.  
 
Als assistent trainer ondersteun je de hoofdtrainer bij het uitvoeren van het lesplan, afgestemd op het niveau. 
Flexibiliteit en oog voor het individu in de groep zijn belangrijke vaardigheden. Overleg en communicatie met de 
rest van het trainersteam is een must.  
 
De B-selectie traint op de volgende momenten:  
• Dinsdag  16.00-19.00 uur 
• Zaterdag 08.30-11.00 uur 

 
 

Assistent-Selectietrainer Turnen Heren 2e en 3e Divisie 
Van de assistent-selectietrainer wordt enige ervaring verwacht in het training geven en/of het zelf geturnd hebben 
op een vergelijkbaar niveau of hoger. Kennis van het actuele wedstrijdsysteem is een pré.  
 
Als assistent trainer ondersteun je de hoofdtrainer bij het uitvoeren van het lesplan, afgestemd op het niveau. 
Flexibiliteit en oog voor het individu in de groep zijn belangrijke vaardigheden. Overleg en communicatie met de 
rest van het trainersteam is een must.  
 
De Herenselectie traint op de volgende momenten:  
• Dinsdag  17.00-20.00 uur 
• Donderdag  17.00-20.00 uur  
• Zaterdag 10.30-13.30 uur 

 
 

Trainer Recreatief Turnen Meisjes 
Van de trainer wordt enige ervaring verwacht. De nieuwe trainer heeft in ieder geval ervaring  
met dames- en meisjesturnen.  De groepen zijn gemotiveerd en enthousiast en doen, indien zij dat willen, mee 
aan Turn & Fundagen, springwedstrijden etc. 
 
Voor de volgende lessen:  
• Maandag  16.00-17.00 uur meisjes 10-13 jaar  
• Woensdag  13.00-14.00 uur kleuters 
• Woensdag  14.00-15.00 uur meisjes 6-7 jaar 
• Woensdag  15.00-16.00 uur meisjes 8-9 jaar 
• Woensdag 16.00-17.00 uur meisjes 10-11  
• Vrijdag 16.00-17.00 uur meisjes 6-7 jaar 
• Vrijdag 17.00-18.00 uur meisjes 8-9 jaar 

 
Mocht je enthousiast zijn, maar niet op deze tijden beschikbaar zijn, dan komen wij toch graag in contact. Er 
bestaan nog wat mogelijkheden om te schuiven in het lesrooster. 
 
 

Inval-Trainer Recreatief Turnen  
Mocht je niet wekelijks beschikbaar zijn, maar ben je wel bereid om inzetbaar te zijn als invalkracht op een van 
bovengenoemde lessen, dan komen wij graag met je in contact. 

 



 

 

Functievereisten  
• Opleiding via de KNGU of opleidingsinstituut voor sportkader, bij voorkeur in bezit van licentie of diploma 

op niveau KSS 3 of hoger. Maar ook studenten in het derde of vierde jaar van een sportopleiding of in het 
bezit van een KNGU assistent niveau 2 licentie en die bereid zijn op verder te gaan met de KNGU 
gymnastiekleider niveau 3 kunnen zich aanmelden 

• Minimaal 18 jaar oud  
• Afgifte VOG is verplicht 
• Ervaring in het geven van training aan kinderen in schoolgaande leeftijd  
• Enthousiasme  
• Doorzettingsvermogen 
• Kunnen werken in teamverband  
• Betrokkenheid bij de vereniging 

 
 

Wat bieden wij 
• Een vergoeding naar ervaring en leeftijd  
• Reiskostenvergoeding (reisafstand boven 10 km) 
• Een gezellig en enthousiast team van trainers  
• Begeleiding bij het volgen van een opleiding, wij zijn een officieel SBB Leerbedrijf en wij beschikken over 

praktijkopleiders niveau 3 en 4 
 
 

Solliciteren  
Stuur een mailtje met jouw cv en een motivatiebrief naar: secretariaat@dos-alphen.nl  
 


