Vacature: Verzorger selectie JEKA 1-2
Werkomgeving
RKVV JEKA is een voetbalvereniging aan de Beukenlaan in Breda. De naam is een
afkorting van Jeugdig Enthousiasme Kan Alles. Het is qua ledenaantal (1600 leden) de
grootste vereniging van Breda. De club komt uit in de derde Klasse zondag (2017/18).
De club staat momenteel op de eerste plaats en verwacht dit seizoen te promoveren
naar de tweede Klasse. Dit wordt gerealiseerd met een elftal grotendeels afkomstig
uit de eigen jeugdopleiding.
Profiel
Voor het goed uitvoeren van de taak als verzorger is het nodig een passende
opleiding te hebben gevolgd óf ben je nog aan het volgen bij een erkende instantie.
Uiteraard is het van belang om affiniteit met de sport te hebben en de noodzaak om
zich voor de volle 100% in te zetten voor de spelers en de club, waarbij ten allen
tijden de gezondheid van de spelers voorop staat. We vragen enige flexibiliteit
aangezien spelers zich willekeurig bij je kunnen melden.
We vinden het belangrijk dat je punctueel en correct bent in verband met een
mogelijke overdracht of doorverwijzing naar een fysiotherapeut. JEKA werkt samen
met haar partner 'Fysiotherapie Medifit' te Breda. Je zult daar regelmatig contact
mee hebben.
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
1. Geven van massage en 'tapen´
2. Zorgdragen voor de verzorging van spelers voor, tijdens en na het sporten
3. Zorgdragen voor blessurepreventie
4. Bijhouden van een behandellogboek
5. Doorverwijzen bij een blessure
6. Optreden als adviseur naar spelers en begeleiding
7. Aansturen van de hersteltrainer (op advies van club- fysiotherapeut)
8. Het aanschaffen, verantwoording afleggen en beheer van verbandmiddelen voor
de gehele vereniging binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget
9. Bij ziekte, vakantie e.d. zorgdragen voor vervanging

Werktijden
De aanwezigheid wordt geregeld in een, in samenspraak met de hoofdtrainer, vast te
leggen rooster.
Op dit moment zijn de werktijden
Dinsdagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur
Donderdagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur
Op wedstrijddagen van 12:00 uur tot 17:00 uur
Arbeidsvoorwaarden
We zoeken een verzorger voor 8 uur per week. De arbeidsovereenkomst zal worden
opgesteld voor het seizoen 2018-2019.
Contact
Bij interesse kun je je sollicitatiebrief en CV mailen naar paul.hermus@rkvvjeka.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met Paul Hermus, telefoonnummer 0630007090. We ontvangen je reactie graag voor 1 juni a.s..

