VACATURE

Sport Vereent is een Utrechtse turnvereniging die is opgericht op 9 januari 1933. Met zo'n 400 leden is de
vereniging in de verschillende Utrechtse wijken te vinden om daar haar leden in alle leeftijden op een leuke
manier kennis te laten maken met de turnsport. Naast leuke verenigingsactiviteiten, treedt de vereniging
ook naar buiten met bijvoorbeeld deelname aan wedstrijden op verschillende niveaus, de Gymnaestrada,
het geven van turndemonstraties en deelname aan propagandastands. Er is een directe samenwerking met
de wedstrijdvereniging Turn4U in Utrecht waardoor er ook mogelijkheden zijn voor doorstroming naar de
wedstrijdsport. In haar langdurige bestaan is Sport Vereent er in geslaagd talrijke leden langdurig aan de
vereniging te binden en te behouden.

Voor onze vereniging zijn wij per direct op zoek naar:

Train(st)er Recreatie Plus
(jong talenten)

Herken jij…
talent, ambitie en motivatie?
Stimuleer jij een turnster het
beste in haar naar boven te
halen?
Dan zoeken we jou!

Zie jij het als een uitdaging om het talent, de ambitie en de motivatie van een turnster helemaal tot zijn
recht te laten komen? Wil je jong talenten stimuleren en begeleiden om wellicht door te stromen naar de
wedstrijdsport? Dan is dit je kans! Jong talenten krijgen bij Sport Vereent de mogelijkheid om, in principe
voor de duur van één jaar, door te stromen naar de wedstrijdgroep bij wedstrijdvereniging Turn4U.
Dat doen ze door eenmaal per week naar hun recreatieles een extra training te volgen… bij jou!
De leeftijdsgroep varieert van pre-preinstap tot ongeveer pupil 2.

Locatie: Zuilen
Dag en tijdstip: maandag van 16:30-18:00
(maar andere dag en/of tijd bespreekbaar!)
Functie-eisen: bij voorkeur leservaring in het geven van recreatie gymtraining, licentieniveau 3. Het
belangrijkste vinden wij de algemene leservaring in het turnen, affiniteit met de leeftijdsgroep en het
enthousiasme om de kinderen te stimuleren in deze mooie sport. Kortom, een positieve en motiverende
instelling, samenwerkingsvermogen en een passie voor turnen!
Wat bieden wij?
Sport Vereent biedt een goede lesvergoeding en gratis deelname aan andere lessen binnen de
vereniging. Daarnaast heerst er een leuke werksfeer met een hechte en gezellige groep collega-trainers
met veel sociale contacten en onderlinge betrokkenheid!
Interesse?
Mail je sollicitatiebrief en CV naar info@sportvereent.nl. Om een indruk te krijgen van onze vereniging,
kijk dan op www.sportvereent.nl. Voor telefonische inlichtingen kan contact worden opgenomen met de
huidige trainster, Josyn Zigterman, onder telefoonnummer 06 - 15 63 05 93.
Wil je eerst een kijkje komen nemen om te kijken of het iets voor je is? Je bent welkom en we informeren
je graag verder.
Wij zien uit naar je reactie!
Het trainersteam

