
 

 

 

 

 

 

Vacature  

(zaal)voetbaltrainers (m/v) 

&  

voetbal coördinatoren (m/v) 

(3 tot 12 uren per week) 

Stichting Excelsior4All is op zoek naar een (zaal)voetbaltrainers en coördinatoren welke voor 

verschillende van onze projecten ingezet willen worden.  

Wij zoeken flexibele enthousiaste krachten bij voorkeur woonachtig is in Rotterdam of omgeving. Onze 

nieuwe collega‘s zijn maatschappelijk betrokken, legt gemakkelijk contact met jongeren en heeft oog 

voor hun kansen en mogelijkheden. Uiteraard voldoe je aan de door ons vastgestelde 

kerncompetenties: klant-, kwaliteit- en resultaatgericht. 

Organisatie  

Excelsior4All is de maatschappelijke organisaties van Excelsior Rotterdam en vertegenwoordigt de 

voetbalclub in de lokale samenleving. Excelsior4All is gevestigd in het Van Donge & De Roo Stadion 

en werkt samen met lokale overheden en maatschappelijke partners om de maatschappij te 

verbeteren. 

 

De projecten die worden uitgevoerd zijn gericht op verschillende pijlers. Deze pijlers zijn in 

samenspraak met partners bepaald en bestaan uit: Sportparticipatie, gezondheid, educatie, re-

integratie en veiligheid 

De functie 

Voor enkele projecten zoeken wij bekwamen en vertrouwelijke trainers en coördinatoren welke onze 

projecten van de gewenste kwaliteit kunnen voorzien. 

- De trainers worden verwacht voetbaltraining te kunnen geven aan een jonge doelgroep (10 t/m 18 

jaar). Onder de voetbaltraining word beschouwd de gehele voorbereiding, uitvoering en afhandeling 

van deze trainingen. Zo ook administratie bijhouden, evalueren met coördinatoren en partners.   

- De coördinatoren zijn in beginsel trainers die dezelfde functie hebben met de toevoeging dat zij de 

andere trainers moeten ondersteunen en aansturen. Tevens is  er in samenwerking met de 

projectcoördinator de verantwoordelijkheid om het project tot een succes te maken.   

 

De uitvoeringstijden zullen voornamelijk aan het eind van de middag en op zondag plaatsvinden. 

Gedurende de gehele werkweek zijn er elke dag mogelijkheden tot werken, de werkdagen staan wel 

vast gedurende het seizoen om continuïteit en kwaliteit van de trainingen aan de deelnemers te 

garanderen.  



 

 

 

 

 

 

Wij bieden 

· Een 0-uren contract 

. Marktconforme vergoeding naar opleiding en ervaring 

· Een (bij)baan in een uitdagende, leerzame en dynamische omgeving 

. Ontwikkelingsmogelijkheden binnen de maatschappelijke- en sport branche 

Wij vragen 

· Een relevante opleiding op sociaal maatschappelijk of sportief gebied 

· Affiniteit met voetbal 

· TC/ TJC diploma’s zijn gewenst. 

· Goede communicatieve en sociale vaardigheden, integer en betrouwbaar. 

· Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

Ben jij geïnteresseerd? 

Ben jij deze enthousiaste persoon met passie voor het vak? Reageer dan vóór 1 juni 2017 op deze 

vacature door je CV met motivatie/sollicitatiebrief te mailen naar steven.barents@excelsior4all.nl. 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 8 juni tussen 11:00 en 16:00 uur. 
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