Vacature assistent-trainer Studententurnvereniging KUNST
Studententurnvereniging KUNST uit Nijmegen zoekt per direct een assistent-trainer voor de
trainingen op maandag- en donderdagavond van 20.30 - 23.00 uur.
Wie zijn wij?
Wij zijn een gezellige groep studenten die twee keer per week op maandag- en
donderdagavond trainen. Naast de trainingen doen wij mee aan wedstrijden van de NSTB
(overkoepelende organisatie studenten turnen) en hebben wij leuke activiteiten. De
vereniging bestaat momenteel uit bijna 150 enthousiaste dames en heren. Er wordt geturnd
in een turnhal op alle niveaus, van beginners tot vergevorderden. De trainingen zijn
verdeeld op niveau in twee verschillende groepen. Per training is er al een ervaren
hoofdtrainer en assistent-trainer aanwezig. Vanwege onze groei zijn wij nu op zoek naar een
extra assistent-trainer. Wil je meer informatie over de vereniging? Bezoek dan onze website
www.turnverenigingkunst.nl.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een assistent-trainer voor 5 lesuren per week op de maandag- en
donderdagavond van 20.30 - 23.00 uur. Mocht je maar een deel van de tijden of één dag
kunnen, mag je ook altijd solliciteren. Je bent in het bezit van Licentie Gymnastiek
Assistent-leider 2 of hoger. KUNST kan je eventueel tegemoet komen in het behalen van
licentie Gymnastiek Leider 3. Tijdens de trainingen geef je tips en begeleiding. Je werkt
samen met een ervaren hoofdtrainer en een assistent-trainer. Eventueel kan je als
assistent-trainer ook aanwezig zijn bij de vier wedstrijden die verspreid over het jaar
plaatsvinden op een zaterdag. De vereniging bestaat uit studenten, dus een affiniteit met
deze doelgroep is gewenst.
Wat bieden wij?
- Een super gezellige vereniging met leuke activiteiten
- Turn(st)ers in alle niveaus
- Twee enthousiaste collega’s (één hoofdtrainer en één assistent-trainer)
- Een passende vergoeding
- Kilometervergoeding voor de wedstrijden
Interesse?
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar bestuur@turnverenigingkunst.nl met daarin
jouw motivatie. Wil je graag meer informatie? Of heb je nog vragen over de functie of over
de vereniging? Neem dan even contact op met bovenstaand e-mailadres, we komen graag
met je in contact!

