
 

De jeugdopleiding van FC Den Bosch is op zoek naar jeugdscouts voor de regio’s; 

 ’s-Hertogenbosch, Tiel, Oss, Veghel, Culemborg, Waalwijk 
 
Heb jij een passie voor voetbal en wil jij graag een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de talenten 
van FC Den Bosch?   Kan je niet wachten om samen te werken met andere collega’s, solliciteer dan nu 
en versterk ons team.  

FC Den Bosch staat voor voetbal met passie. Er heerst een topsportklimaat met voetbalknowhow. FC Den 
Bosch is ook een omgeving, waarin zelf opgeleide talenten de kans krijgen zich door te ontwikkelen. FC 
Den Bosch jeugdopleiding is meer dan alleen maar voetbal, men heeft ook aandacht voor de mens achter 
het talent met op gepaste momenten een gezonde dosis voetbalhumor en bourgondische gezelligheid en 
saamhorigheid. 
 
De verantwoordelijkheden van de jeugdscout: 

 Is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de talenten in haar of zijn regio 

 Beschikbaar op zaterdagen voor het bezoeken van de jeugdwedstrijden 

 Het opbouwen van een netwerk aan tipgevers en contacten bij de amateurclubs  

 Het adviseren van kandidaat-spelers voor de jeugdopleiding van FC Den Bosch aan de coördinator 
jeugdscouting 

 Zelfstandig verwerken van relevante scoutinggegeven en maakt een rapport op van interessante 
spelers en informeer de coördinator van de jeugdscouting 

Wij zoeken een scout die: 

 Woonachtig in bovengenoemde regio’s 

 Die zich discreet op kan stellen  

 Flexibel, enthousiast is zelfstandig kan werken 

 Affiniteit heeft met de verantwoordelijkheden van een jeugdscout 

 Over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikt 

 In staat is om administratieve werkzaamheden te verrichten in Word of Excel t.b.v. verslaglegging 

 Die stagewedstrijden en overlegmomenten kan bijwonen 
 

Wij bieden; 
 Een kilometervergoeding  
 Een seizoenkaart voor de thuiswedstrijden in de competitie van FC Den Bosch 
 In een plezierige werksfeer en een enthousiast team om mee samen te werken 
 Een werkomgeving waarin je de ruimte krijgt om je persoonlijk te ontwikkelen als scout 

 
Interesse?  

Wil jij ons scoutingteam komen versterken? Mail dan je motivatie en CV naar de coördinator van de 

jeugdopleiding van FC Den Bosch w.pennings@fcdenbosch.nl  t.a.v. Wally Pennings 
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