
 

 
 

 

ONR zoekt voor seizoen 2021 – 2022 een assistent-trainer voor de eerste selectie 

ONR is een sociale vereniging in Roden met een eigen cultuur. Een cultuur die zich kenmerkt door 
het streven naar sportieve prestaties in samenhang met de door ouders/leden beleefde normen en 
waarden, waarbij de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden en het respect hebben voor elkaar van 
groot belang worden gevonden. De zaterdagvoetbalvereniging ONR is een vereniging bestaande uit 
5 seniorenteams en 14 jeugdteams. Ook zijn er drie teams voor jongens en meisjes met een 
beperking van welke aard dan ook. Binnen de vereniging is er tevens een zaalvoetbalafdeling 
(futsal). 

Voor de ambitieuze eerste selectie, uitkomend in de 4e klasse C, zoekt ONR een assistent-trainer. 
Ook trainers die in het kader van hun opleiding ervaring op willen doen bij een eerste selectie zijn 
meer dan welkom. 

Wat houdt de functie in: 

-  Je werkt intensief samen met de hoofdtrainer en de trainers van de 2e selectie.  
-  De assistent-trainer is een enthousiaste voetballiefhebber die in staat is om met een jonge 

groep voetballers om te gaan.  
- Assisteert tijdens de trainingen van de eerste selectie op dinsdag en donderdag en het 

coachen van de eerste selectie op zaterdag, en is daarnaast in staat om zelf (delen) training 
te geven.  

-  Samenwerking met de jeugdafdeling van ONR 

Welke competenties vragen we: 

- Enkele jaren ervaring als voetbaltrainer  
-  Pedagogisch onderlegd  
-  Flexibele omgang met verschillende karaktereigenschappen van de spelersgroep 

ONR biedt o.a.: 

- Een talentvolle, enthousiaste en leergierige groep spelers 
- Een warm verenigingsleven met een drukbezochte “derde helft”  
- Een marktconforme vergoeding 
- Het behalen van je diploma (TC3 / TC2) via ONR behoort tot de mogelijkheden. 

Ben je enthousiast geworden en ben jij de trainer die in dit profiel past? Stuur dan je motivatie en 
cv naar Robert Boiten. Eerst nog meer informatie? Neem dan contact op met Robert via telefoon 
06-15632917 of e-mail robertboiten@hotmail.com 

 


