Vacature
BeGold District coach
BeGold District Goalkeeper coach
Voorstelling van het BeGold District programma
Het Begold District programma heeft als doelstelling
•
•

•

Het ontdekken van jonge, getalenteerde U13 en U14 spelers en hen doorheen
een uitgewerkt programma verder laten ontwikkelen met de nodige
begeleiding.
Jonge beloftevolle coaches kennis laten maken met top hockey; dit onder
begeleiding van een ervaren mentor en in nauwe samenwerking met de BeGold
staf.
Jonge beloftevolle scheidsrechters introduceren en begeleiden in het fluiten
van wedstrijden van hoog niveau; dit onder begeleiding van umpire – coaches.

Wij zijn momenteel op zoek naar enthousiaste team coaches en goalkeeper coaches
om de BeGold District staf te vervoegen voor het seizoen 2019 - 2020.
Taakomschrijving:
• De team selecties maken op een objectieve wijze volgens de BeGold District
criteria
• Het identificeren en ontwikkelen van het talent in uw team volgens de BeGold
District normen.
• Kwaliteitsvolle trainingen geven zoals opgesteld in het BeGold District
programma.
• Zorgen voor een leerrijke omgeving met als centraal punt de ontwikkeling van
de speler.
• U zelf verder ontwikkelen als coach.

Wat verwachten we van u?
• Minimum leeftijd: 21 jaar
• Coaching ervaring: een minimum van 4 jaar coaching ervaring met een
Belgische jeugdploeg (U14 – U19) of een gelijkaardig team in de internationale
competitie de afgelopen 6 jaar.
• Talen:
o Nederlands en/of Frans: vloeiend gesproken
o Engels: goede kennis vereist >> de voertaal voor de BGDS staf is Engels
• Je bent in het bezit van de ADEPS of Sport Vlaanderen Initiator diploma. Indien
je dit nog niet zou hebben, ben je bereid om de cursus te volgen.
Persoonlijke punten
• Respect voor de BeGold waarden: QUALITY – UNITY – RESPECT – HUMILITY –
FUN
• Je kan werken binnen de BGDS staf
• Je kan het BeGold District programma volledig afwerken. (cfr de kalender in
bijlage)
• Je kan een verbintenis aangaan voor 2 seizoenen.
• Je bent bereid om talentvolle spelers verder te ontwikkelen
• Je bent toegewijd, dynamisch en creatief
• Je hebt de capaciteit voor analyse, zelf reflectie en een aanpassingsvermogen
• Je hebt ten alle tijden een voorbeeldfunctie en een onberispelijk gedrag.

Programma
Wij verwachten dat u aanwezig bent op de voorgestelde data zoals beschreven
in de BGDS kalender. (cfr. bijlage)
Uw aanwezigheid is ook vereist op de 3 BGDS coaches meeting die gepland zijn
begin oktober, in februari en in mei.
Wat bieden wij u aan:
• Je neemt aktief deel in de spelers selectie voor de BeGold District teams.
• Je maakt kennis met de Belgische nationale programma’s (o.a. COMPASS)
• Je ontwikkelt jezelf als een high – performance coach

• Je geniet van de ervaring van de BeGold staf gedurende vergaderingen,
trainingen en mentoring.
• Een vastgelegd jaarprogramma
• Je ontvangt een aantrekkelijke vergoeding.
• Materiaal en BGDS uniform worden ter beschikking gesteld.
Gelieve uw volledige cv met foto via mail door te sturen naar
Anouchka Vandersmissen - BeGold District manager
district@hockey.be

