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Gym- en turnvereniging Voorwaarts is een sportvereniging met ruim 700 leden. De vereniging beschikt
over een professionele en permanent ingerichte turnhal voor de wedstrijdgroepen in Veldhoven, regio
Eindhoven.
Om onze meisjes- en damesselectie Turnen op N- en/of D- niveau verder uit te bouwen zijn wij op zoek
naar een train(st)er die in staat is om onze ambities te helpen realiseren en die het leuk vindt om met
kinderen om te gaan. Daarom zoeken wij per direct:
Een enthousiaste turntrain(st)er Meisjes/Damesselectie (v.a. 6u/week)
Als train(s)ter ben je mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen onze damesselectie. Je geeft
les aan ongeveer 10 tot 15 turnsters. Het betreft minimaal 6 en voorlopig maximaal 12 lesuren per week.
Naast het geven van de lessen wordt van je verwacht dat je bereid bent de turnsters te begeleiden tijdens
wedstrijden. Om ook in de toekomst mee te kunnen blijven doen, investeren wij in onze train(s)ters.
Wij bieden dan ook een gezellige vereniging, veel eigen inbreng en de mogelijkheid om jezelf te blijven
ontwikkelen.
Wij vragen:
•
•
•
•
•

Een enthousiaste train(st)er met ervaring binnen het wedstrijd turnen dames,
bijv. als train(st)er of als ex-turnster.
In bezit van of bereid tot het halen van diploma min. Niveau 3 leider, bij voorkeur Niveau 4 Trainer.
Beschikbaarheid voor het voorbereiden en verzorgen van trainingen ‘s avonds en in het weekend.
Voorwaarts heeft elke dag trainingsopties. De lestijden zijn in overleg met het team te bepalen.
Het kunnen werken binnen een team van trainers en bestuursleden. Affiniteit met kinderen.
Inzet en enthousiasme binnen maar ook buiten de trainingen.

Wij bieden:
•
•
•
•

Een uitdagende functie van minimaal 6 en maximaal 12 uur per week.
Een arbeidscontract met een marktconform salaris en reiskostenvergoeding.
Een permanent ingerichte turnhal van 800 vierkante meter.
Een enthousiaste, groeiende selectiegroep turnsters en gezellige collega’s

Binnen Voorwaarts hebben we een professionele groep van trainers in diverse disciplines (heren, acrogym
en dames) waarin onderling veel wordt samengewerkt. Voorwaarts heft als doel om de komende jaren zich
als turnvereniging nog verder te professionaliseren. Met een vernieuwd, fris bestuur & managementteam,
en hopelijk jouw bijdrage als nieuwe train(st)er hopen wij onze doelen te gaan realiseren. Plezier voor de
kinderen, ruimte voor groei en ontwikkeling staan daarbij voorop!
Kijk voor een impressie van de vereniging eens op www.gvvoorwaarts.nl en op https://goo.gl/iiwvc3 voor
onze damesselectie.
Voor reacties en/of verdere vragen kun u contact
opnemen met personeel@gvvoorwaarts.nl

