
Kom de talentvolle jeugd van SO Soest trainen! 

Ben jij die gedreven, enthousiaste en kundige trainer die gek is van voetbal, jeugd wil laten 

groeien in hun sport en ontwikkeling? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Voor het seizoen 2021/2022 is de jeugdafdeling van SO Soest namelijk op zoek naar een:  

Hoofdtrainer JO17-1 

De vereniging 

SO Soest is een vereniging om trots op te zijn. Wij zijn dat in ieder geval en wanneer jij trainer 

bent van SO Soest dan word ook jij trots op onze blauwwitte vereniging. Met onze 1100 leden 

vermaken wij ons wekelijks op ons prachtig sportcomplex met vijf velden, een fraai clubhuis en 

meer dan genoeg faciliteiten om op prettige wijze onze favoriete sport te beoefenen. Wij zijn 

STER-RAC-club van FC Utrecht. RAC Talentontwikkeling Midden-Nederland heeft als doel om 

talentvolle spelers op te sporen en te selecteren voor de jeugdopleiding van FC Utrecht. 

Daarnaast heeft de KNVB onze vereniging, als enige voetbalclub in Soest, gecertificeerd als 

‘Lokale Jeugdopleiding’. 

 

Onze missie 

De missie van SO Soest is eenvoudig en uitdagend, namelijk: het bieden van voetbalplezier aan 

alle leden van SO Soest. Wij faciliteren de mogelijkheden om te voetballen op recreatief- én op 

prestatief niveau. Ieder lid van SO Soest mag en kan zich ontwikkelen op zijn of haar gebied en 

niveau. Dat is onze missie en daar staan wij voor. SO Soest, een vereniging met voor elk wat wils! 

 

Wat zijn de functie-eisen? 

• Je dient in bezit te zijn van minimaal een geldige licentie UEFA C; 

• Je bent sterk gericht op het ontwikkelen en opleiden van de kwaliteiten van spelers in 

zowel teamverband als individu; 

• Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden. 

 

Wat vragen wij van je? 

• Jij verzorgt op dinsdag- en donderdagavond de training; 

• Jij coacht en begeleidt op de zaterdag het team; 

• Je geeft leiding aan en werkt samen met de overige begeleiders van de teams; 

• Je werkt samen met het Hoofd Jeugdopleiding Bovenbouw en jouw collega-trainers en 

coaches bij de SO Soest-jeugd in dezelfde leeftijdscategorie; 

• Je committeert je aan en volgt het voetbalbeleidsplan van SO Soest. 

 

Wat mag jij van ons verwachten? 

• Een uitdagende functie als trainer/coach;  

• Je gaat werken in een professionele omgeving. Een accommodatie met prachtige uitstra-

ling en uitstekende faciliteiten; 

• Een inspirerende staf die met jou succesvol wil zijn; 

• Een passende vergoeding. 

 

Solliciteer! 

Wij zijn op zoek naar de persoon die deze uitdaging aan wil gaan. Ben jij de persoon die onze 

spelers beter gaat maken dan kijken wij vol belangstelling uit naar jouw sollicitatie. Overtuig jij 

ons in je brief dat jij de geschikte kandidaat ben, dan nodigen wij je graag uit voor een gesprek. 

Graag tot ziens bij SO Soest. 

Jouw sollicitatie kun je sturen naar hjo-bovenbouw@so-soest.nl  
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