
 

 

Ligt jouw passie op het voetbalveld? Ben jij de voetbaltrainer die we zoeken 

voor de verschillende FC Den Bosch activiteiten? Dan is dit dé kans om van 
je hobby je (bij)baan te maken!  
 
FC Den Bosch en Voetbalsupport bieden enthousiaste en leergierige trainers 
een unieke kans om zich persoonlijk te ontwikkelen als voetbaltrainer en deel 
uit te maken van een professionele voetbalomgeving.  
 

In vakantieperiodes, vrije- en/of feestdagen organiseert Voetbalsupport 
samen met FC Den Bosch te gekke activiteiten voor de jongste jeugd van 7 
t/m 12 jaar oud. Deze activiteiten zijn zeer variërend. Dit zijn voetbalclinics, 
voetbalkampen, toernooien, voetbalscholen, privé trainingen en nog veel 
meer. De perfecte (bij)baan om in de vakantieperiode wat extra centjes te 
verdienen! 

• Het voorbereiden en verzorgen van voetbaltrainingen.  

• Het enthousiasmeren van jeugdige voetballers.  

• Het representeren van FC Den Bosch en Voetbalsupport op de locatie 
waar de activiteit plaatsvindt.  

• Een salaris per gewerkt uur. (+voorbereiding) 

• De mogelijkheid om training te geven tijdens unieke FC Den Bosch 
activiteiten. 

• De kans om ervaring op te doen in een professionele 
voetbalomgeving namens FC Den Bosch. 

• Een ervaren en gezellig trainersteam. 
 

• In het bezit van goede pedagogische en didactische vaardigheden.  

• Heeft kennis en affiniteit met de specifieke kenmerken van 
verschillende leeftijdscategorieën binnen het jeugdvoetbal. 

• Heeft een proactieve houding en een stimulerende rol naar de 
kinderen.  

• Is bewust van zijn voorbeeldfunctie als jeugdopleider en gedraagt zich 
daarnaar. 

• Ervaring in het training geven aan de jeugd. 

• UEFA-C/TC3 diploma is een pré, niet verplicht. 
 



 

Hebben wij jouw interesse gewekt voor deze unieke (bij)baan en herken je 
jezelf in bovenstaand profiel? Dan ontvangen wij graag jouw cv en 
motivatiebrief. Deze kun je sturen naar info@voetbalsupport.nl  
 

Wil je meer informatie over de FC Den Bosch Academy en de persoon die wij 
zoeken? Neem dan contact met ons op! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voetbalsupport B.V. 
Rietveldenweg 40 

5222 AR, ’s-Hertogenbosch 
+31630143116  

Info@voetbalsupport.nl 
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