
Vacature Technisch Manager Jongste Jeugd bij HC Ares 
 
Wij zoeken een enthousiaste en ambitieuze Technisch Manager voor de Jongste 
Jeugd van HC Ares.  
 
HC Ares is een familieclub waar hockeyplezier én prestatie belangrijk zijn. We zijn een 
middelgrote club met 950 leden. We bieden hockey voor alle leeftijden, van Funkey 
tot Fithockey. We vinden het clubgevoel erg belangrijk, zowel voor de spelers als voor 
ouders, trainers en coaches.   
 
Functie-omschrijving 
Als Technisch Manager schep je de voorwaarden, hockeytechnisch en 
organisatorisch, voor spelplezier en maximale ontwikkeling van onze Jongste Jeugd. 
Je werkt vanuit onze visie op hockey en ons Technisch Beleidsplan. Met jouw kennis 
en ervaring ga je dit nog verder professionaliseren. Je weet alle betrokkenen zoals 
trainers, coaches, ouders en bestuur hierbij op een positieve manier te betrekken.   
 
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het Technisch Beleidsplan 
voor de Jongste Jeugd 

• Je bent verantwoordelijk voor het opleidingsplan van de Jongste Jeugd.  
Je draagt zorg heldere trainingsmethoden en kwalitatief goede en uitdagende 
oefenstof. Je evalueert dit doorlopend. 

• Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, ondersteuning en begeleiding 
van de trainers van de Jongste Jeugd. Je maakt het trainingsrooster, werft 
trainers, draagt actief bij aan hun ontwikkeling en zorgt voor teamgevoel 
binnen de trainersgroep. 

• Je ondersteunt en begeleidt de coaches en zet je actief in voor het vergroten 
van hun technische en tactische kennis en coachvaardigheden, onder meer 
door het organiseren van coachavonden. 

• Je stimuleert sportief en respectvol gedrag bij trainers, coaches, ouders en 
spelers. 

• Je hebt een belangrijke rol bij het samenstellen van de teams in samenspraak 
met de leeftijdscoördinator en Technische Commissie. 

• Je werkt intensief samen met de Technisch Manager elftallen en zorgt samen 
voor een optimale aansluiting tussen de Jongste Jeugd en de Junioren 

• Op hockeytechnisch gebied bied je ondersteuning en geef je gevraagd en 
ongevraagd advies aan de leeftijdscoördinatoren, de Technische Commissie en 
het bestuur van HC Ares. 

• Je onderhoudt contacten binnen de vereniging, met de KNHB en waar nodig 
met andere verenigingen. 

 
  



Wat zoeken wij? 
Je bent een stevige persoonlijkheid met een sterke uitstraling. In korte tijd moet je 
een bekend gezicht binnen onze vereniging worden. Je vindt het leuk om met jonge 
kinderen te werken en kunt hen met veel enthousiasme en een positieve houding 
stimuleren en plezier laten beleven aan het samen sporten. Je laat je veel zien op de 
trainingen en hebt dan aandacht voor de spelers en de trainers. Je bent regelmatig 
aanwezig op wedstrijddagen en bent dan aanspreekbaar voor ouders.  
 
Waar moet je over beschikken? 

• Afgeronde TM-4 opleiding of vergelijkbaar niveau op basis van kennis en 
ervaring 

• Je bent daadkrachtig en resultaatgericht 
• Je kunt goed organiseren, plannen en delegeren 
• Je bent sociaal sterk ontwikkeld 
• Je hebt altijd een positieve, stimulerende houding 
• Je kunt goed communiceren op verschillende niveaus en kunt daarin makkelijk 

schakelen 
• Je kunt goed samenwerken, zowel met professionals als met de vrijwilligers bij 

de vereniging 
 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende baan bij een leuke, sportieve vereniging met gezonde ambities en 
een goed clubgevoel. 
Een arbeidsovereenkomst voor ca. 15-20 uur per week tegen een marktconform 
salaris. 
 
Enthousiast geworden? 
Stuur dan een korte motivatiemail naar Tristan Steenmeijer, recruiter Technisch 
Kader in opdracht van HC Ares op info@steet.nl Heb je vragen? Neem dan contact op 
met Tristan, op telefoonnummer 06-57569135. 
 


