Vacature Groepscoördinator JO15

Wat zoeken wij?
Wij zoeken een groepscoördinator voor de JO15, een zeer belangrijke functie binnen Achilles’12.
Je dient leiding te geven en bent verantwoordelijk voor de gehele leeftijdsgroep. Het gaat verder
dan het doorsturen van mailtjes en het plegen van enkele telefoontjes. Je bent immers de
bewaker van de “Achilles-cultuur” binnen jouw groep.
Het is niet eenvoudig om het elke speler, ouder, trainer en leider naar de zin te maken. Maar
“samen” is het een zeer leuke en uitdagende taak om het maximale uit jouw groep te halen.
Prestaties zijn daarbij belangrijk maar zonder plezier zullen er nooit prestaties worden behaald.
Wat verwachten wij van een groepscoördinator?
Jij bent de verbinder tussen het bestuur en de teams van JO15. Je geeft informatie vanuit het
het bestuur en secretariaat aan de leiders en vice versa. Je bent mede verantwoordelijk voor het
invullen van vacatures voor vrijwilligers in deze groep.
Coördineert de betreffende leeftijdscategorie en is eerste opvang voor vragen en problemen. Mede
verantwoordelijk voor een goede indeling van de teams, berichtgeving naar ouders en trainers.
Je zorgt dat nieuwe vrijwilligers worden opgevangen en wegwijs worden gemaakt binnen de
vereniging. Zorgt voor een goede overdacht van informatie, sleutels en materialen. Bewaakt de
Achilles-cultuur op normen, waarden, communicatie en plezier. Je hebt intensief contact met
leiders betreffende de voortang binnen het elftal. Assisteert teams in waar mogelijk.
Je profiel
Je vindt het leuk om verantwoording te dragen, je kunt goed communiceren en organiseren. Je
draagt Achilles ‘12 een warm hart toe. Je bent flexibel inzetbaar en u kunt onder druk werken.
Ons aanbod
Wij bieden een leuke vrijwilligersfunctie en een goede werksfeer. Iedere
vrijwilliger ontvangt met kerst een attentie en jaarlijks organiseren wij een vrijwilligersfeest. Er is
een inwerkperiode en u krijgt voldoende ondersteuning.
Aantal uren: gemiddeld 10 uur per week.
Meer weten?
Meer informatie over de inhoud van deze functie is te verkrijgen bij:
Contactpersoon: Birian Eijsink 0651621437
Functie: Hoofd jeugdzaken (ad interim)

