
 

Vacature Oproepkracht PSV Voetjebal 
 
Ben jij de oproepkracht die wij zoeken voor de afdeling PSV Voetjebal? Heb jij interesse in 
voetbaltrainingen en kinderen? Dan is dit jouw kans om PSV op tijdelijke basis te versterken. 
Lees deze vacature en reageer direct via de vacaturesite. 
 
Eendracht maakt macht. Daar is PSV op gebouwd. Het is ons DNA en we stralen dat 
gedachtegoed niet alleen uit op de (internationale) velden, maar ook daarbuiten. PSV geldt 
als een van de meest vooraanstaande clubs van Nederland. De club kent een rijke historie, 
zal constant streven naar prestaties in de Nederlandse top en heeft ambities op Champions 
League-niveau. 
 
PSV is op zoek naar enthousiaste oproepkracht trainer PSV Voetjebal. 
 
Wat is PSV Voetjebal ?  
De PSV Soccer School biedt een PSV-ervaring voor alle leeftijden! Voetjebal is een speciaal 
ontwikkeld voetballend/speelconcept voor kinderen van 2 t/m 5 jaar. Kleuters en peuters 
maken voor het eerst op een gestructureerde manier (samen met een ouder) kennis met een 
bal, waarbij de nadruk uiteraard op spel en plezier ligt. Het voetballend/speelconcept is 
gericht om zoveel mogelijk kinderen te ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling door 
kennis te laten maken met de trainingsvisie van PSV. 
 
Wat ga je doen als oproepkracht trainer PSV Voetjebal? 
Als trainer van PSV Voetjebal ben je verantwoordelijk bij de voorbereiding en verzorging van 
trainingen aan groepen kinderen van 2 t/m 5 jaar. Je bent onderdeel van een groep 
ambitieuze trainers waarbij individuele ontwikkeling van jeugdige voetballers voorop staat 
onder de visie en trainingsmethodiek van PSV. Je herkent, verbetert en motiveert de 
ontwikkeling van kleuters en peuters en je kunt je flexibel opstellen ten opzichte van verschil 
in niveau tussen verschillende groepen.  
 
Wie zoeken wij op de afdeling PSV Voetjebal?  
• Je beschikt over (pedagogische) kennis en je hebt relevante ervaring met kinderen;  

• Je bent in staat een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarin kinderen zichzelf 
kunnen ontwikkelen en je stimuleert ze om nieuwe uitdagingen aan te gaan;  

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en beheerst de Nederlandse taal 
uitstekend;  

• Je bent op de zaterdagochtenden inzetbaar;  

• Je omarmt de visie en werkwijze van de jeugdopleiding van PSV;  

• Je bent een positieve teamspeler die zichzelf wil blijven ontwikkelen.  
 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat je jezelf herkent in de kernwaarden die horen PSV. 
Dat zijn: prestatiegericht, gastvrij, betrouwbaar, sociaal betrokken en innovatief.  
 
Solliciteren?  
Hebben we je interesse gewekt voor deze stageplaats en herken je jezelf in bovenstaand 
profiel? Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief. Deze kun je indienen via de 
vacaturesite.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


