VACATURE:

Verzorger Selectie Hov/Djscr zondag

Hov/Djscr is een Voetbalvereniging uit het Rotterdamse Crooswijk gelegen in het Kralingse Bos, waar
iedereen de kans heeft te voetballen. Voetbal is wat ons bindt en iedere voetballiefhebber met passie
is dan ook welkom bij Hov/Djscr. Voetbalplezier zit in ons DNA en trots zijn wij nog altijd op het èchte
verenigingsleven. Het eerste elftal komt momenteel uit in de 3e klas van het zondag voetbal.
Onze huidige verzorger heeft aangegeven na dit seizoen niet meer beschikbaar te zijn, wij zijn
daarom met het oog op volgend seizoen op zoek naar een:

Verzorger Selectievoetbal:
- Je maakt onderdeel uit van de staf en verantwoordelijk voor de gezond- en fitheid van de
selectiespelers
- Je bent uiteraard gediplomeerd / gekwalificeerd sportverzorger
- Je taped en masseert voor trainingen en wedstrijden
- Je bent fit en energiek genoeg om tijdens wedstrijden snel het veld te betreden en bekwaam te
handelen
- Je staat in nauw contact met de spelers en de medische wereld ten behoeve van een vlot herstel en
snelle terugkeer op het Trainingsveld.
- Je bent in staat en vindt het leuk om op het trainingsveld de speler(s) te helpen met de
hersteltraining
- Je bent betrouwbaar, loyaal aan spelers en staf en weet een rol als vertrouwenspersoon aan te
meten
- Heeft waarden en normen hoog in het vaandel staan en conformeert zich aan het beleid van de
vereniging
Overige eisen
- Is op TRAININGSDAGEN en ZONDAG altijd aanwezig.
- EHBO diploma / Reanimatiecursus
- Je staat open voor het bieden van je kennis en kunde aan andere teams (zoals o.a. onze
vrouwenselectie)
Vergoeding
Voor de juiste kandidaat is er een marktconforme vergoeding beschikbaar.
Interesse ?
Reacties, motivatie + CV sturen naar : a.hagestein@hovdjscr.nl t.a.v. Aad Hagestein o.v.v
Verzorger Selectievoetbal". We zien graag de reactie tegemoet.

