
VACATURE 
- TRAINER ZZC’20 JO19-1 
- TRAINER ZZC’20 zat. heren 2

Voetbalvereniging ZZC ’20 zoekt voor het seizoen 2022/2023 gedreven en ambitieuze trainers voor ons JO19-1 
team & zat. heren 2 team. De JO19-1 acteert dit seizoen in de 1e klasse en zat. heren 2 in de 4e klasse.

ZZC ’20 is ambitieus en continu op zoek naar verbetering van onze jeugdafdeling. Wij bieden je een prettige 
(werk)omgeving, met veel kennis en expertise en een uitstekend leerklimaat. 

Korte functieomschrijving:

Trainers van deze elftallen zijn verantwoordelijk voor:

 Het verzorgen van twee trainingen per week

 Het begeleiden en coachen van de wedstrijden van het team op zaterdag

 De trainer van JO19-1 stelt de selectie samen in overleg met HJO en de TC-coördinator van de JO19 
leeftijdscategorie.

 De trainer van zat. heren 2 heeft wekelijks overleg met trainers/leiding van zat. heren 1 en/of zon. heren 
1 over de te gebruiken selectie.

Profiel:

 Enthousiast en met een positieve aanpak een team optimaal kunnen motiveren

 Discipline, waarden en normen staan hoog in het vaandel

 Coacht het team op een positieve manier tijdens trainingen en wedstrijden

 Beschikt over voldoende tactisch/technisch inzicht

 Sociaal en communicatief vaardig

 Resultaat gericht, maar wel met ontwikkeling van de spelers als hoofdzaak

Ben jij die ambitieuze trainer die met jonge en ambitieuze spelers kan en wil werken? Ben jij de trainer die de 
juiste combinatie weet te vinden tussen gezelligheid, ontwikkeling en presteren binnen de spelersgroep dan 
ben jij onze ideale kandidaat. 

Voor meer informatie over de vacature of je interesse kenbaar maken? Mail naar info@zzc20.nl

Over ZZC’20

ZZC’ 20 is de fusievereniging van de beide Zelhemse voetbalclubs vv Zelhem en zsv Zelos. ZZC’20 
is een vereniging waar respect, sociale binding, prestatie en plezier leidend zijn en waar een 
onderlinge band resulteert in een herkenbare, unieke clubcultuur. Maar we zijn ook meer dan 
een voetbalclub. ZZC’20 is een vaste waarde in het leven van menig bewoner uit deze omgeving. 
Een weekend geen voetbal of gezellige nazit in de kantine, is een weekend niet geleefd!
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