
                                                                                                                                                                        
Vacature;  Keeperstrainer FC Den Bosch Talentenschool  
 

FC Den Bosch is op zoek naar een keeperstrainer voor de FC Den Bosch Talentenschool op zondagochtend. 
Werken bij FC Den Bosch betekent werken in een dynamische omgeving die hoort bij een organisatie die altijd 
in de schijnwerpers staat en waarbij elke week met beleving wordt toegeleefd naar de trainingen en de 
wedstrijden.   
 
Binnen de jeugdopleiding werken wij met een team van keepertrainers om onze jeugdkeepers zo goed mogelijk 
te ontwikkelen. Dit doen wij door middel van individuele keepertrainingen en teamtrainingen.  
Binnen onze opleiding streven we er naar om de beste keepers op te leiden. De meeste van hen komen al op 
jonge leeftijd binnen via de Talentenschool.  
 
De Talentenschool bestaat jaarlijks uit vier blokken van ongeveer vijf weken. De spelers en keepers die worden 
uitgenodigd voor de Talentenschool zijn intensief gescout door onze scoutingorganisatie en zijn voor hun 
goede prestaties bij de club uitgenodigd. Om deze stageactiviteit tot een succes te maken zijn de trainingen van 
groot belang.  
 
 
Wat ga je doen?  
 
Wij zoeken een keeperstrainer die van aanpakken weet! Je maakt tijdens deze functie kennis met veel facetten 
uit het vakgebied. 
 
Denk hierbij aan:  

 Voorbereiden van keeperstrainingen 

 Geven van keeperstrainingen 

 Coachen van keepers 

 Analyseren van de keepers tijdens trainingen en wedstrijden  
 
De trainingen vinden plaats op zondagochtend tussen 09.00 uur en 11.45 uur. 
 
Welk type persoon zoeken wij?  
 

 Heeft aantoonbare ervaring als keeperstrainer 

 Heeft het vermogen om in de belevingswereld van de spelers te komen 

 Is gedreven, enthousiast, leergierig en positief ingesteld 

 Heeft een proactieve houding en stimulerende rol 

 Kan samenwerken met andere trainers/collega's 
 
Wat biedt FC Den Bosch jou? 
 

 Talentvolle keepers om mee aan de slag te gaan 

 Persoonlijke begeleiding  

 Doorgroeimogelijkheden binnen FC Den Bosch 

 Seizoenkaart FC Den Bosch. 
 
 
 
Sollicitatie: 
Ben jij deze enthousiaste persoon die wij zoeken? Reageer dan  op deze vacature door je motivatie en CV te 
mailen naar j.vos@fcdenbosch.nl  o.v.v. ‘’Sollicitatie Talentenschool’’ t.a.v. John Vos. 
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