
Vacature	
GC	 &	 FC	 Olympia	 zoekt	 een	 Hoofd	
Jeugdopleiding	 voor	 de	 bovenbouw	
(m/v)	
	

Voor	haar	jeugdopleiding	is	GC	&	FC	Olympia	uit	Gouda	voor	het	nieuwe	seizoen	(2023-
2024)	op	zoek	naar	een	ambitieuze	Hoofd	Jeugdopleiding	voor	de	bovenbouw. 
 
Olympia (opgericht in 1886) is een van de tien oudste voetbalverenigingen in Nederland 

en heeft een rijke historie. De mooie en duurzame accommodatie ligt aan de 

Bodegraafsestraatweg 52 in Gouda. Het is een actieve vereniging met ruim 900 leden. 

Een club die midden in de maatschappij staat. Er is een breed activiteiten-aanbod voor 

m/v van 5 tot 80+, naast vele evenementen. Het eerste elftal van Olympia komt dit 

seizoen ('22/'23) uit in de zaterdag 1e	klasse van de KNVB West I.		

	

De functieomschrijving en het taakprofiel zijn als volgt: 

 

Profiel: 

• in bezit van minimaal trainersdiploma UEFA C 

• communicatief sterk 

• enthousiast, ambitieus en hands-on 

• voortrekker voor zijn trainers in de praktijk (staat veel op het veld) 

	
Taakomschrijving HJO bovenbouw: 
 

• Bewaken en uitvoering technisch beleidsplan jeugd 2021 tot 2026 
• verantwoordelijk voor de ontwikkeling van trainers en spelers van de teams onder 

13 tot en met de teams onder 19 jaar en MO20 
• is eindverantwoordelijk voor het selectiebeleid van spelers in de bovenbouw 
• begeleidt, traint en beoordeelt zijn trainers en is hun aanspreekpunt 
• staat veel op het veld en ziet veel trainingen en wedstrijden 
• organiseert trainersbijeenkomsten 
• organiseert bijeenkomsten vrijwillig kader 
• werkt samen met HJO onderbouw en trainers A-selectie 
• stelt in overleg met Technische Commissie (TC), trainers aan 
• stimuleert scholing van kader zowel intern als extern (KNVB) 
• organiseert begeleiding stagiaires en onderhoudt contact met de opleidingen 
• werkt samen met de jeugdcommissie en de leeftijdscoördinatoren 
• maakt in overleg met alle betrokken partijen het trainingsschema 
• is het aanspreekpunt voor de KNVB en BVO’s bij belangstelling voor jeugdspelers. 

 



Alle bovengenoemde taken worden uitgevoerd binnen de door GC & FC Olympia 
opgestelde beleidskaders en plannen. De HJO legt verantwoording af van de technische 
commissie en het bestuur van Olympia. 
 
Tijdsbesteding: 15 uur per week. 

 

Ben je geïnteresseerd, en ervan overtuigd dat je de ambitieuze jeugdopleiding van 

Olympia verder vooruit kunt brengen, mail dan je CV en korte motivatie naar de 

technische commissie van Olympia:	tc@gcfc-olympia.nl  We gaan graag met je in 

gesprek! 

 

 

Olympia website: www.gcfc-olympia.nl/ 

Olympia pagina jeugdopleiding: www.gcfc-olympia.nl/jeugdopleiding 

 

 

 

 
	


