AVLO heeft diverse trainersvacatures !! Misschien wel eentje voor jou

Trainer middenbouw KOGEL-DISCUS

Trainer middenbouw SPRINT

Trainer middenbouw HORDEN

Wie : Trainer B of initiator met de nodige
ervaring in de disciplines
Wat : trainer miniemen en kadetten
Waar : Atletiekpiste Lokeren
Wanneer : bij voorkeur 1 sessie/week
vast te leggen in overleg

Wie : Trainer B of initiator met de nodige
ervaring in de discipline
Wat : trainer miniemen en kadetten
Waar : Atletiekpiste Lokeren
Wanneer : bij voorkeur 1 sessie/week
vast te leggen in overleg

Wie : Trainer B of initiator met de nodige
ervaring in de discipline
Wat : trainer miniemen en kadetten
Waar : Atletiekpiste Zele
Wanneer : bij voorkeur 1 sessie/week
vast te leggen in overleg

Trainer middenbouw VERSPRINGEN

Vaardigheden - attitudes :
- je bent enthousiast en hebt een positieve
instelling
- Je geeft correcte feedback en beschikt over
de nodige didactische vaardigheden
- Je hebt oog voor alle atleten van je groep
- Je handelt naar de gangbare sportethische
waarden en normen
- Je staat open voor overleg met de andere trainers

Trainer middenbouw FOND - HALVE FOND

Je komt terecht in een club

COORDINATOR middenbouw

die trainers alle kansen geeft

Wie : geëngageerd persoon die van aanpakken weet
Wat : Ondersteuning trainers Development Stage
Uitwerken rotatieschema's
Coördineren atleten en contacttrainers
Uitwerken wedstrijdschema
Diverse administratie
Opvolgen vn de doelstellingen vd trainers
Plannen en voorzitten van het trainersoverleg

Waar : Atletiekpiste Lokeren en Zele
Wanneer : Bij voorkeur 1x per week aanwezig op
Vaardigheden en attitudes :
- je bent enthousiast en hebt een positieve
instelling
- Je geeft correcte feedback en beschikt over
de nodige communicatieve skills en hebt een
luisterend oor
- Je bent een administratieve duizendpoot en weet
je weg te vinden in het atletieklandschap

Wie : Trainer B of initiator met de nodige
ervaring in de disciplines
Wat : trainer miniemen en kadetten
Waar : Atletiekpiste Lokeren
Wanneer : bij voorkeur 1 sessies/week
vast te leggen in overleg

in de vooropgestelde ontwikkelde kaders
en waar je kan rekenen op een degelijke verloning
voor je inzet.

Trainer bovenbouw HOOGSPRINGEN
Wie : Trainer A of B met de nodige
ervaring in de discipline
Wat : trainer vanaf scholier
Waar : Atletiekpiste Lokeren
Wanneer : Minstens 2x per week

Wie : Trainer B of initiator met de nodige
ervaring in de disciplines
Wat : trainer miniemen en kadetten
Waar : Atletiekpiste Lokeren
Wanneer : bij voorkeur 3 sessies/week
vast te leggen in overleg

Hoe : Je stelt de nodige schema's op en samen met
je atleten bepaal je hun doelstellingen. Naast jouw
techniektraining verwachten we ook samenwerking
met de andere trainers in de bovenbouw

Trainer bovenbouw LANGE - KORTE HORDEN

Vaardigheden en attitudes :
- je bent enthousiast en hebt een positieve
instelling
- Je geeft correcte feedback en beschikt over
de nodige didactische vaardigheden
- Je hebt oog voor alle atleten van je groep
- Je handelt naar de sportethische
waarden en normen

Wat : trainer vanaf scholier

www.avlo.be

"Samen beter worden in atletiek"

Twijfel je of 1 van van deze vacatures iets voor
jou is?
Bel op nr 0497 28 06 11 of stuur een mailtje naar
berten.dv@gmail.com en kom gerust eens langs!

Wie : Trainer A of B met de nodige
ervaring in de disciplines

Waar : Atletiekpiste Lokeren
Wanneer : Minstens 2x per week

