Turnvereniging Oranje Blauw zoekt trainers
De trainers van Oranje Blauw zijn het kloppende hart van de vereniging. Zij zorgen voor
vakkundige begeleiding van onze turnsters en turners tijdens de lessen. De trainers worden
tijdens de lessen meestal geholpen door een of meerdere assistenten.

Voor het uitbreiden en vervangen van ons enthousiaste trainersteam zijn we voor
komend seizoen op zoek naar trainers.
•

We zoeken een trainer voor recreatietrainingen op maandag van 17.00 tot 19.00 uur in de Dominicanenstraat.

•

We hebben ook plek voor een tweede trainster van onze A-selectie.

•

Oranje Blauw wil ook graag nieuwe recreatiegroepen openen. Dus ook als je enthousiast bent, maar op dit moment
nog geen tijd hebt, komen we graag met je in contact.

Wat ga je doen?
• Je zorgt voor uitdagende en gevarieerde lessen.
• Je gebruikt naar eigen inzicht verschillende veilige toestelsituaties, passend bij het niveau van de groep.
• Je zorgt voor een prettige sfeer in de groepen.
• Je bent voor leden en ouders hét gezicht en aanspreekpunt van de vereniging.
• Als je nog geen ervaring hebt, kijk je eerst mee met een ervaren trainer. Je bouwt het lesgeven op, zodat je zelfstandig
een groep kunt begeleiden.
• Als met assistent trainers werkt, verzorg je samen de lessen. Jij houdt het overzicht en je zorgt dat de assistenten
weten wat ze moeten doen.
• Je levert een bijdrage aan het organiseren van activiteiten en wedstrijden.
• Je traint in professionele sportaccommodaties (o.a. van de gemeente Nijmegen en Heumen, het Montessori College en
de SportQube). Je kunt overal gebruik maken van goede materialen en faciliteiten.

Wat vragen wij?
• Je hebt affiniteit en ervaring met turnen.
• Je bent enthousiast en leergierig.
• Je bent in het bezit van de licentie Gymnastiek Leider 3, of je bent bereid de opleiding daarvoor te volgen.
• Je hebt affiniteit met de doelgroep (kinderen en jongeren) en je vindt het leuk om ze te motiveren en nieuwe dingen te
leren.
• Je bent bereid om samen te werken met assistent-trainsters en hun ook de kneepjes van het vak bij te brengen.

Wat bieden wij?
• Je komt in een team met enthousiaste en gemotiveerde trainers. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook ruimte voor
plezier en ontspanning.
• Oranje Blauw is een professionele vereniging, waar je de ruimte krijgt voor eigen inbreng.
• Afhankelijk van je ervaring en diploma’s krijg je een aantrekkelijke vrijwilligersvergoeding.
• Je krijgt de kans om interne trainingen en opleidingen van de KNGU te volgen.
• Je doet waardevolle (werk)ervaring op, ook goed om je cv op te bouwen.
• Voor al onze trainers en leden willen we een veilige en vertrouwde werkplek bieden, daarom:

o ben je tijdens de lessen via de vereniging collectief verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid.
o vragen we om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als je bij ons komt trainen. De aanvraag van een VOG wordt
via Oranje Blauw gedaan en is voor jou gratis.

Heb je nog vragen of wil je reageren?
Ben je enthousiast geworden om bij Oranje Blauw te komen trainen, of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar Marlies
van Ruiten, secretaris van Oranje Blauw, via secretaris@oranjeblauw.nl.
Oranje Blauw wil ook graag nieuwe recreatiegroepen openen. Dus ook als je enthousiast bent, maar op dit moment nog geen
tijd hebt, komen we graag met je in contact! Ook als je geen vaste groep wilt, maar wel bereid bent om af en toe in te vallen,
gaan we graag in gesprek over de mogelijkheden.
Oranje Blauw is een laagdrempelige gymnastiek- en turnvereniging. We willen dat iedereen op zijn of haar eigen niveau bij de
vereniging kan sporten. Zowel bij de recreatie als bij de selectie staat plezier voorop. Oranje Blauw gelooft dat de resultat en
dan vanzelf komen!
Op de website: www.oranjeblauw.nl vind je meer informatie over onze vereniging.

