
 
 Trainer/coach 1e elftal – vv Hattem  

vv Hattem zoekt voor het seizoen 2023/2024 een ambitieuze en gemotiveerde trainer voor haar 1e 
elftal, op dit moment uitkomend in de zaterdag 3e klasse Oost. Hattem 1 is een zeer jong, talentvol 
team dat zich aan de hand van de nieuwe trainer verder dient te ontwikkelen. Plezier en prestatie 
dienen daarbij hand in hand te gaan. 

Profiel: 

- ten minste in het bezit van het diploma TC2 / UEFA B; 
- heeft meerdere jaren ervaring met het coachen van 1e elftallen op minimaal 3e klasse niveau; 
- beschikt over goede leidinggevende en contactuele vaardigheden; 
- kan discipline en enthousiasme combineren, kan ‘generaties’ verbinden; 
- heeft een heldere spelopvatting en kan deze via (gevarieerde) training en coaching 

gestructureerd doorvoeren; 
- in staat om de wedstrijd te analyseren; ziet waar / waarom het fout gaat en neemt díe 

maatregelen die het wedstrijdbeeld te goede doen keren; 
- herkent de (on)mogelijkheden van spelers; 
- kan individuele ontwikkeling van spelers combineren met het ontwikkelen van het team; 
- ziet de toegevoegde waarde van het gebruik van video-analyse; 
- voelt zich thuis bij een betrokken vereniging met een open en divers karakter. 

 
Werkzaamheden: 

- verzorgen van trainingen van de 1e selectie op de dinsdag- en donderdagavond; 
- begeleiden en coachen van de wedstrijden van de 1e selectie; 
- aansturing van de technische- en medische staf; 
- samenstellen van de 1e selectie in samenwerking met het bestuurslid voetbaltechnische zaken 

en de technische staf; 
- deelnemen aan het Technische Overleg (gemiddeld 4x per seizoen). 

 
Wat bieden wij: 

- een betrouwbare en stimulerende omgeving; 
- een enthousiaste selectie die de ambitie heeft om te leren en te verbeteren; 
- een passende financiële vergoeding; 
- een schitterende accommodatie waar het zeer prettig sporten is. 
 

Indien jij jezelf herkend in bovenstaand profiel, stuur dan je CV met een korte motivatie voor 4 
januari 2023 naar: 

Anne Besseler 

Bestuurslid voetbaltechnische zaken 

voetbaltechnischezaken@vvhattem.nl 


