Vacature verzorger 1ste selectie

sc Doesburg is op zoek naar een verzorger/sportmasseur (m/v). De verzorging vindt voor de selectie, uitkomend in
de 4e klasse KNVB, plaats op de dinsdag- en donderdagavond en de begeleiding op de zondag.

Wat ga je doen:
Als verzorger maak je deel uit van de staf van sc Doesburg en werk je nauw samen met de volledige staf. In
overleg met de staf draag je de verantwoording voor de fysieke conditie van de spelers.
Hoofdtaken
•
•
•
•
•

Het verzorgen van de spelers tijdens trainingen en wedstrijden
Het (preventief) behandelen van de spelers bij blessures
Het begeleiden van de terugkeer van (geblesseerde) spelers naar wedstrijdniveau
Tapen en masseren
Het in overleg met de vereniging inkopen van verzorgingsmateriaal en het beheren van de voorraad

Wij zoeken iemand die:
•
•
•
•

Opgeleid of in opleiding is in de richting van sportmassage of fysiotherapie (NGS)
Affiniteit heeft met voetbal
Een enthousiaste instelling heeft
Het leuk vindt om sociaal betrokken te zijn bij de selectie en vereniging van sc Doesburg

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•
•

Meedraaien binnen een gezellige en ambitieuze voetbalclub
Aparte medische ruimte voor de verzorging van spelers
Budget t.b.v. aanschaf medische hulpmiddelen
Een leuke en afwisselende bezigheid
De mogelijkheid om ervaring op te doen in de begeleiding van een selectie
Vergoeding voor de werkzaamheden op basis van een vrijwilligersvergoeding

Over Sportclub Doesburg
sc Doesburg streeft naar een voorbeeldfunctie in de gemeente Doesburg waarbij het beleid gebaseerd is op de
principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierbij wordt het huidige sportcomplex breed ingezet en
bereikbaar voor meerdere doelgroepen waarbij de sportclub faciliteert. sc. Doesburg wil de sport en de
sportbeleving binnen haar organisatie en de gehele gemeenschap in de volle breedte naar een hoger niveau
brengen.
Ben jij de enthousiaste en betrokken verzorger waar sc Doesburg naar op zoek is en kun jij je vinden in dit profiel?
Stuur dan een e-mail met je motivatie naar c.bruins@sportclubdoesburg.nl

