Vacature Trainerscoördinator TVA
TVA is een triathlonvereniging in Arnhem van ongeveer 125 leden. Bij onze vereniging
zijn sporters van alle niveaus welkom, van recreatief sporter tot wedstrijdatleet. We
hebben 10 actieve trainers, allen opgeleid via de NTB. Om nog meer structuur aan te
brengen in onze jaarplanning en trainingen, zijn wij op zoek naar een
Trainerscoördinator (m/v)
4-8 uur per maand
TVA is een leuke en toegankelijke vereniging, de sociale binding is groot. Het hele jaar
door zijn er wekelijks minimaal 5 trainingsmomenten waar onze leden aan deel kunnen
nemen. We hebben 6 actieve TTN 3 trainers en 4 actieve TTN 1 trainers die
verantwoordelijk zijn voor het geven van deze trainingen. Het coördineren van de
trainingen, maken van de jaarplanning, uitschrijven van trainingen etc. wordt nu veelal
door de trainers zelf gedaan. Om onze trainers beter te kunnen faciliteren, zien we het
aantrekken van een coördinator als toegevoegde waarde voor onze vereniging.
Wat ga je doen?
● Je bent verantwoordelijk voor het maken van het jaarschema en in overleg met de
verschillende TTN 3 trainers maak en/of zorg je dat er een trainingsschema wordt
gemaakt;
● je draagt zorg voor een vertaling van de trainersvisie naar de praktijk;
● je coördineert de bezetting en bent bereid in te springen wanneer dit nodig is;
● je zorgt voor samenhang tussen de verschillende trainers, trainingen en onderdelen;
● je geeft invulling aan kennisdeling en professionalisering van het trainerscorps;
● je bezoekt met enige regelmaat trainingen van TVA zodat je feeling krijgt/houdt met
de vereniging en de trainers kunt voorzien van feedback.
Wij ben jij?
● Een natuurlijk leider met verstand van en passie voor triathlon;
● een proactief en extravert persoon die mensen kan stimuleren, enthousiasmeren,
maar ook durft aan te spreken en feedback kan geven;
● je hebt bij voorkeur minimaal een TTN 3 diploma of op een aantoonbare manier
ervaring met het maken van een jaarplanning en trainingsschema’s;
● je hebt verstand van alle 4 de triathlononderdelen;
● je bent bovendien goed in coördineren, organiseren en controleren;
● bij voorkeur woon je niet al te ver van Arnhem of ben je bereid om regelmatig naar
onze mooie stad te komen.

Wat bieden wij?
● Je wordt onderdeel van één van de leukste triathlonverenigingen van Nederland met
een enthousiaste groep trainers;
● een functie van 4-8 uur per maand;
● een marktconforme vergoeding, dus ook geschikt voor zzp-ers;
● 2 kleding items uit onze TVA-trainerscollectie.
Herken je jezelf in dit profiel, dan zijn we op zoek naar jou!
Interesse?
Stuur uiterlijk 10 februari je sollicitatie naar bestuur.tva@gmail.com
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met voorzitter Simon
Lise via 06-51635838

