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VACATURE BIJ v.v. RIJEN

Sportmasseur(se) - verzorg(st)er

Voor het uitbreiden van onze verzorgingsstaf is v.v. Rijen voor volgend seizoen op zoek naar een
sportmasseur(se)/verzorg(st)er die onze selectieteams kan gaan behandelen.
Rijen is een dorp dat is gelegen tussen Breda en Tilburg en, na een fusie in 2003, één voetbalclub
heeft. vv Rijen is een gezellige club met een rijke voetbaltraditie en speelt met Rijen 1 al jaren in
de 2e klasse, Rijen 2 komt uit in de Reserve 1e klasse.
De selectieteams (totaal +/- 44 voetballers) trainen op dinsdag- en donderdagavond vanaf
+/-19.30 tot 21.15 uur. De competitiewedstrijden van Rijen 1 worden in de regel op zondag
(aanvang 14.30 uur) gespeeld.
Wij zoeken een sportmasseur(se) die:
➢ Spelers (ook preventief) verzorgt. (tapen, masseren e.d.)
➢ Het aanspreekpunt is bij blessures.
➢ Blessures beoordeelt en spelers adviseert op (herstel-)opbouwschema’s.
➢ Selectietrainers informeert over blessures en inzetbaarheid van spelers.
➢ Rijen 1 begeleidt tijdens wedstrijddagen (zondagmiddag)
➢ Affiniteit heeft met voetbal (geen pré).
➢ Enthousiast en gezellig is.
➢ Nauw betrokken wil zijn bij v.v. Rijen.
Functie-eisen:
➢ Je bent in het bezit van een erkend sportmassage diploma (NGS gecertificeerd is een pré).
Andere massage diploma’s zijn uiteraard welkom, maar geen vereiste.
➢ Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
➢ Je hebt het masseren goed onder de knie. Werkervaring is een pré maar ook “jong”opgeleiden worden uitgenodigd te solliciteren.
➢ Je bent flexibel en minimaal 10 uur per week beschikbaar op dinsdag-/donderdagavonden
en zondagmiddagen.
Wat biedt v.v. Rijen:
➢ De mogelijkheid om ervaring op te doen in de begeleiding van selectieteams.
➢ Aparte en uitgeruste ruimte voor de verzorging van spelers/speelsters.
➢ v.v. Rijen zorgt voor de aanschaf van verzorgingsmaterialen.
➢ Vergoeding voor je werkzaamheden.
Ben jij de enthousiaste en betrokken sportmasseur(se) die wij zoeken? En wil je onderdeel zijn van
een enthousiast team? Dan ben jij de persoon waar wij naar op zoek zijn.
Stuur je sollicitatie en motivatie dan naar secretaris@vvrijen.nl
Met vriendelijke groet,
Organisatie v.v. Rijen.
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