
VACATURE HANDBALDOCENT/HOOFDTRAINER 
 
Op het Radboud Sportcentrum zijn studenten, alumni, bedrijfs- en particuliere sporters 7 
dagen per weer van harte welkom. Binnen onze zeer ruime openingstijden kunnen zij een 
keuze maken uit wel 80 verschillende sporten. Een van deze sporten is Handbal. 
De Nijmeegse Studenten Zaalhandbal Vereniging Ha-Stu zoekt een enthousiaste en kundige 
handbaltrainer. Het gaat hierbij om 6 trainingsuren plus 2 voorbereidingsuren per week. 
 
Over N.S.Z.V. Ha-Stu 
Ha-Stu heeft zowel competitieleden als trainingsleden. Er zijn twee herenteams, spelend in 
de tweede divisie en 1e klasse Regio Oost en vier damesteams, spelend in 2e en 3e klasse 
Regio Oost. De trainingen vinden plaats op dinsdagen en vrijdagen. Daarnaast organiseren 
we verschillende activiteiten naast de competitie en trainingen, waarbij het hoogtepunt ons 
eigen toernooi is.  
 
Jouw Profiel 

 Je bent enthousiast en weet je passie voor handbal over te brengen. 

 Je hebt ervaring in het geven van training en hebt bij voorkeur minimaal het diploma 
HT3. 

 Je bent verantwoordelijk en zelfstandig, maar ook collegiaal en sociaal. 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels. 

 Je wilt meedenken met de technische commissie over indeling van competitieteams 
en de opbouw van trainingen.  

 Je zou de coaching van wedstrijden op willen pakken in overleg met en vergoed 
door de vereniging. 

 Je kan de technische lijn bewaken, dan wel richting geven aan de assistent-trainers. 

 Je verzorgt de handbalcursus en denkt mee over de cursus beach handbal. 

 
 

Wij bieden 

 Een leuke werkplek binnen het mooiste sportcentrum van Nijmegen 

 Een 8-uur contract bij het Radboud Sportcentrum met een goed salaris op basis van 
Universitaire cao voor sportdocenten. 

 Mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en bijscholing. 

 Een grote groep enthousiaste studenten die graag willen presteren. 

 Een vereniging met een hartelijke cultuur waar we je graag in verwelkomen. 

 Meerdere trainers om mee samen te werken die de trainingen in goede banen te 
leiden.  
 
 

 
 
 
 



Reageren 
Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie plus CV per mail naar Peter Gijsberts 
(p.gijsberts@rsc.ru.nl). Bij vragen kun je mailen naar info@hastu.nl geadresseerd aan Carlijn 
Roffelsen (0631272609). Graag reageren voor 1 augustus 2019. Gesprekken zullen 
plaatsvinden in augustus waar daarna ook de voorbereiding voor aankomend seizoen zullen 
starten.  
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