VACATURE BUFFALO TALENT CENTER
DE CLUB
KAA Gent biedt met het Buffalo Talent Center een structuur en jeugdwerking aan waarin talentvolle jongeren de
kans krijgen om zich, onder begeleiding van inhoudelijke experts, sportief volledig te ontplooien met het
oogmerk door te kunnen ontwikkelen richting het 1ste elftal. KAA Gent zal zijn jeugdopleiding verder
moderniseren en professionaliseren. Teneinde de vooropgestelde doelen te bereiken is de club steeds op zoek
naar bekwame mensen die bereid zijn een engagement op te nemen om de doelstellingen van de club mee te
helpen bereiken.

DE VACATURE
We zoeken een TEAMMANAGER binnen de jeugdafdeling van KAA Gent voor het seizoen 2022-2023, zowel
binnen de onderbouw (U9-U12) als de bovenbouw (U13-U18).

JOUW FUNCTIE
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Je speelt een centrale rol in de communicatie tussen team en vereniging.
Spelers en ouders kunnen bij jou terecht op trainingen/wedstrijden.
Je staat in voor de organisatie van de wedstrijdkledij op de wedstrijddag.
Op wedstrijddag waak je over het wedstrijdblad.
Je volbrengt enkele administratieve taken in ondersteuning van de coach/jeugdsecretariaat.
In afwezigheid van een Referee Ambassador sta jij in voor de opvang van de scheidsrechter.

JOUW PROFIEL
❖ Je bent beschikbaar op zaterdagvoormiddag, -namiddag of zondagvoormiddag en kan minstens 1x per
week op training zijn.
❖ Je bent dynamisch en straalt energie uit.
❖ Je bent een echte teamplayer, maar kan ook autonoom werken.
❖ Je bent positief ingesteld en draagt op die manier bij aan een goeie sfeer.
❖ Je bent communicatief sterk en legt makkelijk contacten.
❖ Je bent een rolmodel op vlak van discipline, stiptheid en werkafspraken.
❖ Je beschikt over ervaring in de begeleiding van minderjarigen.

VERLONING
❖ Aantrekkelijke financiële verloning
❖ Mogelijkheid tot sporadisch bijwonen van wedstrijden 1ste elftal

KANDIDATUREN

Ben jij de gemotiveerde en gedreven teambegeleider die wij zoeken? Stel dan uw kandidatuur bij Sven Vannerom
(sven.vannerom@kaagent.be).

