
 

Vacature 
Hoofd Jeugdopleiding (HJO) 

 

SV Zwolle is op zoek naar een Hoofd Jeugdopleiding (HJO). 
 

SV Zwolle is een club die in beweging is en verbonden is aan de wijken Assendorp, Pierik en 
Wipstrik. De afgelopen twee jaar is een fundament gelegd om de jeugdafdeling weer een 
nieuwe impuls te geven en de groei weer op gang te krijgen. Wat geresulteerd heeft in een 
mooie aanwas van onderuit. 
 
We zoeken een enthousiaste en gedreven HJO die tegen een vergoeding ons de komende 
jaren gaat helpen het technisch beleid te ontwikkelen en te implementeren. De HJO is 
verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van alle jeugdtrainers. De HJO rapporteert 
zijn bevindingen aan het bestuurslid Organisatorische Zaken.  
 
SV Zwolle wil de komende jaren nadrukkelijk ‘investeren’ in de jeugd. Dit doen we door het 
zorgen voor goede faciliteiten en door het opleiden en begeleiden van onze jeugdtrainers. 
 
Ben jij de trainer (HJO) die naast voetbaltechnische kennis ook pedagogisch onderlegd is, 
beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bereid is om minimaal twee 
trainingsavonden en een dagdeel op zaterdag aanwezig te zijn en samen met een nog op te 
richten technische commissie de schouders er onder zetten om deze bloeiende vereniging 
naar het volgende niveau te tillen, dan zien we je reactie graag tegemoet. 
 
Graag je reactie sturen naar OZ@svzwolle.nl  
 
———————————————————————————– 

Functieomschrijving en taken Hoofd Jeugdopleiding: 
 

Taken en verantwoordelijkheden: 
o Het doorontwikkelen en bewaken van de rode draad binnen de jeugdopleiding 
o Een betere doorstroom ontwikkelen van de jeugd naar de senioren 
o Het ontwikkelen, aansturen en zorg dragen voor behoud van (jeugd)trainers 
o Werken aan een veilig en sportief ontwikkelingsklimaat 
o Bezoeken van wedstrijden en trainingen 
o Het verzorgen van de teamindeling in samenwerking met de jeugdcoördinatoren 

 
Communicatie: 

o Frequent overleg met de jeugdcoördinatoren 
o Deelname aan vergaderingen OZ en TZ 
o Frequent overleg met de (jeugd)trainers 
o Het bespreken van de ontwikkelingen van de (jeugd)trainers en jeugdspelers 

 
Profiel om bovengenoemde hoofdtaken te kunnen uitvoeren: 

o Capaciteiten en ervaring om in een leidende functie samen te werken in een team van 
betaalde krachten (technisch jeugdcoördinatoren en hoofdtrainers en vrijwilligers) 

 
Hierbij wordt gedacht aan de volgende vaardigheden en ervaring: 

o Ruime ervaring als trainer en/of leider bij de jeugd (liefst verschillende 
leeftijdsgroepen) 

o Aantoonbare ervaring met leiding geven 
o Stressbestendig en goede communicatieve, sociale en contactuele vaardigheden 
o Bereidheid om met grote regelmaat aanwezig te zijn bij de trainingen en de 

wedstrijden en een actieve rol te spelen 
o Bij voorkeur goed bekend met de voetbalvereniging SV Zwolle en aantoonbare 

affiniteit met kinderen/jeugd 
o Enthousiaste, doortastende en inlevende persoonlijkheid, met oog en begrip voor de 

aard en omvang van het jeugdvoetbal bij SV Zwolle  
o Een sportief voorbeeld voor de jeugd van SV Zwolle 
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