2 VACATURES

Met ingang van het seizoen 2021-2022 zijn de voetbalverenigingen DOS Kampen (1e
klasse) en vv Kampen (4e klasse) beide op zoek naar een

verzorger / sportmasseur / student fysiotherapie M/V
De voetbalverenigingen werken in de opleiding van spelers nauw samen en kennen in
samenwerking met Aalstzorg Fysiotherapie een gezamenlijk sportmedische begeleiding.
Als verzorger verricht je de volgende taken:
•
•
•
•
•
•

Verzorgen van de spelers tijdens trainingen en wedstrijden.
Tapen / masseren eerste hulp bij blessures.
Geven van adviezen op het gebied van oefeningen en leefwijze
Het geven van preventieve zorg ter voorkoming van blessures.
Optrainen van voetballers na blessures in samenwerking met de hersteltrainer.
Overleg met technisch staf.

Wij zoeken een verzorger die:
•
•
•
•
•

Affiniteit heeft met voetbal.
Aanwezig kan zijn op de trainingsavonden (dinsdag en donderdag) en tijdens de
wedstrijd op zaterdag.
Een enthousiaste instelling heeft
Flexibel inzetbaar is
Het leuk vindt om nauw betrokken te zijn bij de selectie van DOS Kampen / vv
Kampen.

Wat bieden beide clubs?
•
•
•
•
•
•

De mogelijkheid om ervaring op te doen in sportverzorging van een selectie.
Een werkplek waar je, in samenwerking met Aalstzorg Fysiotherapie veel ervaring
met sport gerelateerde klachten opdoet.
Een speciaal uitgeruste ruimte voor de verzorging van spelers.
de club zorgt voor de aanschaf van verzorgingsmaterialen.
Een vergoeding volgens CAO voor je werkzaamheden
Het volgen van een aanvullende cursus sportmassage is bespreekbaar

Stageplaatsen behoren tot de mogelijkheid bij beide clubs. Mocht jij niet op alle genoemde
dagen aanwezig kunnen zijn maar toch interesse hebben neem ook dan contact op! Door op
trainingsavonden slim te combineren is er misschien iets mogelijk.
Ben jij de enthousiaste en betrokken verzorger die wij zoeken? En pas je in dit profiel? Neem
dan contact op met ons op door een mailtje te sturen naar: mt@doskampen.nl t.a.v. Koos
Westendorp, bestuurslid voetbal technische zaken.

