FC GRONINGEN ZOEKT EEN FYSIEK
TRAINER BOVENBOUW, VOLTIJD
DIENSTVERBAND
ORGANISATIE
FC Groningen is een dynamische betaald voetbal organisatie in de Eredivisie, waarbij
geen dag hetzelfde is. De Trots van het Noorden is volop in beweging en ontwikkeling
en wil vanuit de overtuiging dat iedereen groeit in Groningen een belangrijke bijdrage
leveren op sportief, economisch en maatschappelijk gebied. Wij geloven daarbij dat onze
Noordelijke aanpakkersmentaliteit in combinatie met de juiste faciliteiten en talent de basis
is voor succes.
De cultuur van FC Groningen kenmerkt zich door groeien en ontwikkelen. Middels de drie
leerlijnen ‘Presteren als voetballer’, ‘Bewegen als Atleet’ en ‘Leven als Topsporter’ probeert
FC Groningen spelers zoveel mogelijk te ontwikkelen. De fysiek trainer is mede verantwoordelijk voor de leerlijn ‘bewegen als atleet’.

FUNCTIE
De Fysiek Trainer is verantwoordelijk voor het verzorgen van functionele, loop-, conditie-,
kracht- en revalidatietrainingen ter bevordering van een goede en spoedige opbouw van
de conditie, complete fysieke ontwikkeling en een goede blessurepreventie en/of revalidatie binnen opleidingsteams (Bovenbouw: O16, O18 en O21).. Hierbij ligt de focus op de
ontwikkeling van jeugdspelers op weg naar het eerste elftal, vanuit een totale ontwikkelingsleerlijn.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
•
•

•
•
•

•
•

Het plannen, opzetten en uitvoeren van functionele, motorische 			
en krachttrainingen;
Het verzorgen van loop- en conditietrainingen alsmede verzorgen van 		
blessurepreventie- en revalidatietrainingen en de 					
gezondheids- / fysieke begeleiding;
Ontwikkelen van loop-, conditie- en krachttrainingen, die gericht zijn op een		
spoedige en juiste opbouw van de conditie van de individuele speler
Verantwoordelijk voor trainingsopbouw vanuit een seizoensplanning voor 		
trainingen, prestaties en wedstrijdritme;
Verzorgen van warming-up en hersteltrainingen, maar ook het begeleiden van
spelers in het uitvoeren van een revalidatieprogrammain de eindfase 		
bij instroom groepstraining;
Werkt vanuit de fysieke leerlijn “bewegen als atleet” en bewaakt en 			
ontwikkelt deze leerlijn;
Het verzamelen en bespreken van data omtrent ontwikkeling van fysieke 		
leerlijn met Trainers / Coaches ,sportwetenschapper, topsportbegeleider 		
en medische staf;

•
•

•
•
•

Het afnemen en interpreteren van fysieke testen om het prestatievermogen van
spelers vast te stellen en trainingsprogramma aan te passen;
Onderzoeken, beoordelen en behandelen van de conditie van de speler en in
overleg met de clubarts en samenwerking met fysiotherapeut en ontwikkelen en
uitvoeren van individuele ontwikkelplannen en een afgestemde 			
trainingsmethodiek;
Consulteren en informeren van de clubarts over bevindingen en het verloop
van de trainingen c.q. behandelingen;
Registreren en waar nodig raadplegen van de spelersdossiers in SoccerLAB;
Input leveren aan adviezen aan de individuele speler inzake leefwijze, 		
voedingsleer en supplementen voor de voetballers.

Wij zoeken een gemotiveerde en ambitieuze fysiek trainer met een proactieve houding,
die plezier haalt uit het coachen, trainen en begeleiden van spelers. Je bent in staat om
zelfstandig, maar wel in overleg met de trainer/coaches, trainingsprogramma’s te ontwikkelen en uit te voeren. Je bent nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied.

DIT BEN JIJ
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt de ambitie om de beste opleidingstrainer te worden
HBO opleiding + relevante diploma’s als conditie- / revalidatietrainer.
Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal.
EHBSO
Kunnen coachen, trainen en begeleiden van jonge spelers (018-O21)
AED- en reanimatiecursus
Je bent altijd nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen op je vakgebied
3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie

DIT ZIJN WIJ
•
•
•
•
•

Een dynamische organisatie
Een organisatie waar groei en ontwikkeling centraal staan
Een organisatie waar we successen samen vieren
Een organisatie die samen met jou op weg gaat naar de Grote Markt
Een topsportorganisatie met state-of-the-art faciliteiten in- en rondom het 		
TopsportZorgCentrum

SOLLICITEREN
Krijg jij energie van deze functie? Wil je mee groeien met onze ambities? Stuur dan je cv
mét korte motivatie en beschikbaarheid naar de afdeling P&O: personeel@fcgroningen.nl.
o.v.v. vacaturenummer 2021-10051. Kandidaten die hebben gereageerd op onze vacature
van fysiek trainer onderbouw (2021-10043) hoeven niet meer te reageren. Kandidaten die
alleen hun cv aan ons toesturen, zullen wij niet in behandeling nemen en de persoonsgegevens direct vernietigen.
REAGEREN KAN TOT EN MET UITERLIJK WOENSDAG 28 JULI 2021
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is begrijpelijk, maar wordt niet op prijs gesteld.

