
 
 

VACATURE: Technisch Coördinator DEF-Jeugd (15 uur) 
 
Om een verdere impuls te geven aan de jeugdopleiding is VMHC Cartouche voor volgend 
seizoen op zoek naar een enthousiast persoon met ervaring die de verantwoordelijkheid 
neemt als Technisch Coördinator DEF-Jeugd. In deze functie maak je deel uit van het team 
dat we op Cartouche de Technische Staf noemen. Hierin zitten de volgende functies: 

• Technisch Coördinator DEF-Jeugd - verantwoordelijk voor de D-, E- & F-lijn 
• Technisch Coördinator Breedte Jeugd - verantwoordelijk voor de Breedte (A t/m C) 
• Verenigingsmanager - verantwoordelijk voor de logistieke zaken 
• Technisch Manager – medeverantwoordelijk voor de gehele jeugdopleiding, inclusief 

verantwoordelijkheid E&O teams (meisjes) 
• Technisch Directeur - eindverantwoordelijk voor de gehele jeugdopleiding, inclusief 

verantwoordelijkheid E&O teams (jongens) 
 
Wij zoeken een Technisch Coördinator DEF-Jeugd die: 

• Veel energie heeft om al zijn enthousiasme aan de kids over te brengen 
• Verstand van hockey heeft om de kids de beginselen mee te geven; 
• Ergens anders ook al DEF-Jeugd geholpen heeft de liefde van de sport te ontdekken 
• Het geweldig vindt om mee te denken met de Technische Staf; 
• Zich geïnspireerd voelt door en mee willen werken aan de ambitie van de club; 
• Affiniteit heeft met breed motorisch opleiden (ASM-achtergrond is een pré) 

 
Wat bieden wij? 

• Een accommodatie met 3 watervelden en (vanaf ’22-’23) 2 semi-velden 
• Veel alternatief trainingsmateriaal om gevarieerde trainingen aan te bieden 
• Een leerzame omgeving waar veel georganiseerd wordt m.b.t. trainersontwikkeling 
• Individuele aandacht vanuit de Technische Staf 
• Een marktconform salaris 

 
Wat willen wij heel graag?  
Cartouche concentreert zich op een uitdagende en leerzame opleiding van de individuele 
speler, geholpen door een opgestelde leerlijn van Benjamini’s naar A. Vanaf de jongste jeugd 
is er naast de technische, tactisch en mentale aspecten ook aandacht voor een brede 
motorische opleiding (bv. via ASM). We richten de opleiding zo in dat er gelijke kansen zijn 
voor iedereen, waar zo veel mogelijk een gedifferentieerd aanbod bij hoort.  
 
Onze ambitie is om een duurzaam opleidingsklimaat te ontwikkelen waarbij ieder lid 
aandacht krijgt op zijn/haar niveau. Zowel spelers als trainers worden opgeleid met gevoel 
voor persoonlijke aandacht en waardering. 
 
Ben jij de Technisch Coördinator DEF-Jeugd die onze jeugdopleiding komt versterken? Neem 
dan voor 25 februari contact op via jair@hc-cartouche.nl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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