Gezocht (m/v): Assistent Motocrosstrainer (leeftijd 16 t/m 20 jaar)
Functieomschrijving:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste assistent-trainer voor motocrosstrainingen, die samen met de
hoofdtrainer de (groeps)trainingen van motocrossers verzorgt.
Ben jij de topper die onze deelnemers veiligheid biedt, motiveert en stimuleert, zodat zij al lerend
een onvergetelijke dag beleven?
Een dag uit het leven van een assistent motocrosstrainer:
• Je vertrekt vanuit huis en rijdt met de trainer naar de desbetreffende locatie in Nederland;
• Aangekomen op de locatie drinken we eerst even een bakje koffie;
• Daarna begin je met het uitzetten van verschillende trainingssecties met de daarbij
behorende materialen;
• Dan ontvangen we de deelnemers en doe je mee aan het voorstelrondje;
• 5 minuten voor aanvang van de motocross-sessie ontvang je de deelnemers en zorg je dat de
motocrossers veilig op de desbetreffende sectie verschijnen;
• Tijdens de trainingen maak je video-opnames en/ of beheer je onoverzichtelijke plekken op
het circuit. Ook zorg je voor de juiste rijvolgorde van de deelnemers;
• Na het trainen van verschillende secties, verdeeld over de gehele dag, maak je alle
materialen schoon en ruim je deze op;
• Voldaan kom je terug in de sportkantine (of buiten) en schuif je samen met de deelnemers,
trainer en organisatie aan voor een uitgebreide video-analyse;
• Na een geslaagde dag rijd je samen met de trainer terug naar huis. Oh ja, onderweg stoppen
we nog even voor lekker eten.
Een succesvolle assistent motocrosstrainer beschikt over onderstaande ervaring en competenties:
• Motocrosservaring;
• In het bezit van een trainersdiploma of ervaring als trainer;
• Het kunnen inschatten van onveilige situaties voor, tijdens en na de training;
• Videobeelden opnemen van de deelnemers, waarbij de technische aspecten van het
motocrossen zichtbaar worden;
• In het bezit van goede contactuele vaardigheden richting (jeugdige) deelnemers, trainer(s) en
organisatie;
• Betrouwbaar, enthousiast, betrokken, zelfverzekerd en ambitieus;
• Een meerwaarde is een eigen netwerk binnen de motorsport;
• Bij voorkeur woonachtig binnen de regio Achterhoek.
Over BY EGGENS
Wij zijn ontstaan uit passie voor (motor)sport. Onze missie is om met sport een bijdrage te leveren
aan een sociaal en vitaal leven van mensen. We willen door middel van sport een platform zijn voor
het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. We stimuleren een gezonde leefstijl door het
aanbieden van doelgerichte en veelzijdige sportprogramma’s. Dit doen we door met veel plezier hard
te werken. Lees hier meer over onze achtergrond.

Naast leerzame en onvergetelijke dagen, waarbij je hoofdzakelijk buiten werkt, bieden wij
uitstekende arbeidsvoorwaarden aan, zoals:
• Een zelfstandige functie met verantwoordelijkheid en uitdaging;
• Gemiddeld 2 tot 4 werkdagen per maand, verdeeld over (hoofdzakelijk) weekenden;
• Soort dienstverband: oproepbasis;
• Salaris: € 9,50 bruto per uur;
• Reiskostenvergoeding.
Denk je, dit is iets voor mij? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en CV. Deze kun je sturen naar:
ursula@byeggens.nl.

