Vacature selectietrainer
GRIP zoekt nieuwe medewerkers!
Heeft het je altijd al aangetrokken om klim- en bouldertraining te geven op
hoog niveau aan jeugd en volwassenen? Lees dan snel verder!
GRIP is een begrip in Nijmegen en omstreken: een legendarisch klimcentrum
in Dukenburg en een vette boulderhal in Nijmegen Zuid. Deze hallen worden
gerund door de GRIP Crew. Een hechte groep klimmers en boulderaars met
een gezamenlijk doel: klimmen en boulderen in Nijmegen op de best mogelijke
manier aan te bieden.
Training geven
Er zijn meer dan 250 jeugdklimmers bij GRIP. De top hiervan klimt samen in
een talentengroep genaamd ‘de selectie’. Deze groep bestaat uit talenten
tussen de 9 en 18 jaar. Daarnaast is de volwassenen selectie net opgestart.
Samen met de andere selectietrainers begeleid je de jeugdselectie
op beide locaties. Als selectietrainer coach je zowel kinderen als volwassenen,
maakt ze enthousiast en motiveert ze en begeleidt ze bij regionale, nationale
en eventueel internationale wedstrijden.

Wat we zoeken:
Competenties
• Ervaring met fysiotherapie of bewegingswetenschappen
• Ervaring als sport trainer (algemeen)
• Ervaring met coaching op mentaal vlak
• Didactisch sterkFlexibel
• Bereid om extra inzet te tonen
o Wedstrijd coaching in weekenden
o Persoonlijk coaching buiten de vaste trainingsuren
o Uitjes en/of vakanties helpen organiseren en bijwonen
• Kan zich voor langere periode binden
• KVB-IV (of bereid om te halen)
• SKT-2 (of bereid om te halen)
Beschikbaarheid

•
•
•

Iedere zaterdag voor een vaste training
Wekelijks maandag of woensdag voor een vaste training
Met enige regelmaat wedstrijden en uitjes, meestal in het weekend

Wat we bieden
• Een aanstelling op contractbasis
• Een marktconform salaris
• Korting in onze winkel en horeca
• Gratis boulderen en klimmen bij Grip
• Gratis meedoen met alle cursussen en workshops
• In verband met meerdere vacatures, kunnen we ook kijken naar
combinaties met andere vacatures.
Kom je bij ons werken?
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief en C.V. vóór 28
september naar office@gripnijmegen.nl.

