De herenselectie van WSC Waalwijk speelt op dit moment in de 2e klasse E. De trainingen vinden plaats op dinsdag en
donderdagavond tussen 19.30 en 21.30. De wedstrijden spelen zij op Zondagmiddag om 14.30 uur. Voor het seizoen
2019/ 2020 zijn wij op zoek naar een enthousiaste verzorger/ masseur.

Taken en verantwoordelijkheden:

- Verzorging / blessurebehandeling tijdens, voor en na de wedstrijden en trainingen
- Tapen/ masseren vooraf aan wedstrijden/trainingen
- Begeleiden geblesseerde spelers bij hersteltrainingen
- Adviseren van de hoofdtrainer(s) v.w.b. de inzetbaarheid van spelers
- Meedenken over verbeterpunten m.b.t. begeleiding spelers
- Beheren van de verzorgingsruimte en van de voorraden

Profiel van de ideale kandidaat:

- Is in het bezit van diploma sportverzorging/sportmasseur echter dit is geen vereiste. Bereidwilligheid om deze te halen is
aanwezig.
- Heeft affiniteit met voetbal en beheerst tapen, bandageren en masseren.
- Heeft een enthousiaste en flexibele instelling.
- Vindt het leuk om nauw betrokken te zijn bij de selectie van WSC WAALWIJK.

Over WSC WAALWIJK
WSC WAALWIJK is een gezonde vereniging met één van de mooiste voetbalcomplexen in de regio. We beschikken over 4
grasvelden en 2 kunstgrasvelden. We spelen hoofdzakelijk met jongens die bij ons in de jeugd hebben gespeeld en/of uit de
regio komen en bieden een goede organisatie rondom de selectie-elftallen. En natuurlijk vergeten we ook het sterk groeiende
meiden/dames en recreatieve voetbal niet. De huidige groep kenmerkt zich door zijn jeugdige karakter en enthousiasme. De
technische staf bestaat ook uit een jonge groep die een nauwe band met de club hebben.

Wij bieden
De verzorger/ masseur krijgt de beschikking over een eigen verzorgingsruimte met voldoende faciliteiten. Zoals een elektrisch
verstelbare behandeltafel, spinning bike en herstel trainingsmateriaal. WSC Waalwijk gaat een contract aan voor één jaar met
passende vergoeding met de intentie om een meerjarige samenwerking aan te gaan. Geïnteresseerde kandidaten worden
verzocht om per tel/mail te reageren. Kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met bestuur en technische staf.

Solliciteren of meer info
Stuur uw CV naar: Abe Borstrok (bestuurslid Voetbaltechnische Zaken):

Voetbalzaken@wscwaalwijk.nl

+31625096283

