
 
 

Vacature: Hoofd train(st)er bij HSV Floorball 
 

De Floorball afdeling van de Harense Sport Vereniging (HSV)  
is per direct op zoek naar een enthousiaste hoofd train(st)er voor  
+- 3 ½  tot 4 uur per week. 

 
Organisatie 
Floorball is een bloeiende tak binnen onze HSV-vereniging met verschillende teams in 
verschillende leeftijdscategorieën (van 7 jaar tot en met junioren ca. 18 jaar). Er is een team 
van enthousiaste assistent-trainers, coaches, een commissie met vrijwilligers én een bestuur.  
De trainingen vinden plaats in sporthal Scharlakenhof in Haren aan de Geertsemaweg. Lees 
meer op: https://www.hsv-haren.nl.  
 
Functieomschrijving 
Als hoofd train(st)er bereid je de trainingen voor en voer je deze uit conform o.a. het 
jeugdopleidingsplan. Je hebt oog voor een positieve groepsdynamiek, geeft aandacht aan elk 
individu en probeert uit iedere kind het beste te halen. Je traint de kinderen zodat ze zich 
ontwikkelen in floorball, zich ontwikkelen in het spelen in een team én je bereid ze voor op 
wedstrijden. Het gaat om trainingen van E en D jeugd, gevolgd door C en A/B jeugd. Op de 
dinsdagen van 16.30 tot 18.00 uur en op donderdagen van 17.00 tot 19.00 uur.  
 
Je hebt tijdens de trainingen twee assistent-trainers die je helpen. Deze jongens (18 en 19 jaar) 
hebben een jaar ervaring met trainingen geven en starten in oktober een cursus via de NeFUB. 
Samen met de vrijwilliger die technische zaken onder zijn hoede heeft begeleid/coach je de 
jongens tijdens hun ontwikkeling als trainer. 
 
Gedurende het seizoen werk je samen met de vrijwilligers van de Floorball commissie en ben 
je samen actief met: 

• competitiedagen in de sporthal; helpen met o.a. wedstrijden fluiten en het helpen  
• coachen van jeugdscheidsrechters en jeugdcoaches 
• promoten en organiseren van floorball activiteiten om nieuwe leden te werven 
• in mei-juni 2022; het vormen van nieuwe teams m.b.t. seizoen 2022 - 2023 
• het jeugd opleidingsplan HSV Haren verder ontwikkelen 

 
 
Functie-eisen 
• Opleidingsniveau Basis Docent Lichamelijke Opvoeding (of in opleiding) of Sport 

Instructeur 
• Zelfstandig kunnen lesgeven. 
• Bereidheid tot afstemming /samenwerking met andere (assistent)trainers en coaches 
 
 
 
 
 
 
 



Competenties 
De belangrijkste competenties die wij in onze nieuwe hoofd train(st)er zoeken zijn: 

• klik met de doelgroep 
• positieve, enthousiaste ‘can-do’ instelling 
• zelfstandigheid 
• creatief en initiatiefrijk 

 
Dienstverband 
Er wordt vooralsnog een dienstverband aangegaan van 1 jaar. 
Salaris vergoeding is op basis van niveau en ervaring en is conform CAO schaal 6 van 
sporttechnische functies. Reiskosten worden vergoed. Een achtergrond check maakt  
onderdeel uit van de sollicitatie procedure, er zal gevraagd worden naar een VOG. 
 
Reageren 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met  
Gert van Haitsma (06-48267947) Technische Commissie Floorball HSV 
 
Reacties kun je sturen naar secretariaat@hsv-haren.nl ten name van Arjan van der Kooi. 


