Vacature handbaltrainer (m/v) D.S.H.V. Torius bij X TU Delft
Technische Universiteit Delft
De Technische Universiteit Delft is een veelzijdige universiteit die onderwijs aanbiedt en onderzoek doet van
een internationaal erkend niveau op het gebied van de technische wetenschappen. Onderwijs, onderzoek en
ontwerpen zijn sterk gericht op maatschappelijke toepasbaarheid. De TU Delft ontwikkelt technologie voor
volgende generaties met focus op duurzaamheid, veiligheid en economische vitaliteit. Bij de TU Delft werk je in
een omgeving waar technische wetenschappen en de maatschappij elkaar ontmoeten. De TU Delft bestaat uit
8 faculteiten, de Universiteitsdienst, unieke laboratoria, onderzoeksinstituten en -scholen.
Universiteitsdienst - Education & Student Affairs
De directie Education & Student Affairs (ESA) ondersteunt het onderwijs met het voeren van de onderwijs- en
studentenadministratie, coördinatie van het onderwijsbeleid, het begeleiden en ondersteunen van
(buitenlandse) studenten en promovendi, het verzorgen van (didactische) trainingen, het geven van
onderwijskundig advies en ondersteuning, en het aanbieden van sport & cultuur activiteiten. De directie ESA
bestaat uit de afdelingen Education Service Centre, Academic Services, Extension School en X. De directie telt
circa 250 medewerkers. De directie ESA staat binnen de TU Delft bekend om de hoge kwaliteit van haar
dienstverlening en kent een proactieve en oplossingsgerichte cultuur.
X
X TU Delft (X) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, programmering en uitvoering van het sport- en
cultuurbeleid van de TU Delft. X bestaat uit drie programma-units; Sport, Cultuur en Events. Daarnaast zijn er
drie afdelingen (Communication, Bedrijfsbureau en Horeca & Catering) die met hun expertise het aanbod van
de programma-units mede mogelijk maken.
Samen met zo’n 50 studentenorganisaties, ruim 100 (vooral parttime werkende) docenten en trainers biedt X
een aantrekkelijk programma waaraan jaarlijks zo’n 13.000 studenten en medewerkers deelnemen. Primaire
doel van X is het creëren van meerwaarde voor de universiteit als geheel, door bij te dragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van de studenten, de kwaliteit van de campus en de maatschappelijke
betrokkenheid van de TU Delft.
Medewerkers X worden gekenmerkt door hun sterke ambitie om een bijdrage te leveren aan en deel te zijn
van de persoonlijke ontwikkeling van anderen in het algemeen en studenten in het bijzonder. Ze hebben
daarbij ook oog voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling en beschikken over een goed ontwikkeld
leervermogen.
D.S.H.V. Torius
Studentenhandbalvereniging D.S.H.V. Torius heeft op dit moment zowel een dames- als herenteam, beide
uitkomend in de tweede klasse. De teams zijn ambitieus en zitten vol potentie om hogerop te spelen. Daarbij
hebben we nog een groep niet-competitiespelende leden, die alleen komen trainen. Onze leden zijn van
verschillende niveaus, maar zijn stuk voor stuk gedreven om beter te worden.
De TU Delft is de huissponsor van D.S.H.V. Torius en tevens opdrachtgever van de docenten van verenigingen.
De accommodatie wordt, net als de trainers en overige materiaalkosten, door de TU Delft gefaciliteerd.
Functiebeschrijving
Als handbaltrainer van D.S.H.V. Torius bij X kom je terecht in een fascinerende en internationale
werkomgeving met gedreven studenten en medewerkers. Je verzorgt de trainingen aan het herenteam twee
keer per week, op dinsdag- en donderdagavond. In het weekend (vaak op zondag) coach je het team tijdens de
wedstrijden.
Functievereisten





Je hebt affiniteit met studenten;
Je bent enthousiast, flexibel en betrokken;
Je hebt aantoonbare ervaring in handbal;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal.

Informeren en solliciteren
Bij interesse of voor meer informatie kun je contact opnemen met Maartje Wijnker via voorzitter@torius.nl.
Stuur jouw motivatie en CV uiterlijk maandag 2 september naar bovenstaand e-mailadres.
Meer informatie over X TU Delft is te vinden op www.tudelft.nl/x.
Voor meer informatie over D.S.H.V. Torius kijk op: www.torius.nl.

Gewijzigde veldcode

Vacancy Handball Trainer D.S.H.V. Torius at X
TU Delft
Technical University Delft (TU Delft) is a versatile university which provides education and does research of an
internationally acknowledged level in the area of technical sciences. Education, research and designs are
geared to societal applicability. TU Delft develops technologies for future generations with a focus on
sustainability, safety and economic vitality. At TU Delft, you work in an environment where technical sciences
and the society meet. TU Delft consists of eight faculties, university corporate services, unique laboratories,
research institutes and schools.
Education & Student Affairs (ESA)
Education & Student Affairs (ESA) provides educational support in the form of education and student
administration, coordinating education policies, supporting and supervising (international) students and PhD
candidates, providing training in teaching and other areas, offering educational advice and support, and
organising sports and cultural activities. ESA comprises the Education Service Centre, Academic Services, the
Extension School and X, with a total of approximately 250 staff. ESA is known within TU Delft for the high
quality of its service, and has a proactive and solution-oriented culture.
X
X is a place on campus where you can develop the talents that you don't necessarily need for an academic
education, but which are nevertheless invaluable throughout your life. X focuses on the needs of young people
and has plenty to offer, ranging from courses, ticket hours, events and projects to, for example, independent
use of the student kitchen and living room, or the chance to launch your own activities and/or programming. X
comprises three departments; Products, Systems and Communication, which jointly enable all that X has to
offer. The major themes that underpin the programming at X are lifestyle, reflection, sports, games, arts and
crafts.
The primary aim of X is to stimulate and facilitate the personal development of students and their connection
with the academic community at TU Delft.
Thanks to the help of some 50 student organisations, hundreds of teaching staff (most of whom are part time)
and trainers, X is able to provide an attractive programme of activities in which some 13,500 students and staff
members participate each year.
Members of staff at X are characterised by their strong ambition to contribute to and participate in the
personal growth of people in general and students in particular. They are also committed to their own
personal development and they have a strong capacity to learn.
D.S.H.V. Torius
Student handball association Torius consists of a men’s and a women's team, both playing second class. Both
teams are ambitious and have potential to play in a higher league. We also have a group of non-competition
members, who join for practise. Our members have different levels of handball skills, but are all driven to
become a better handball player.
The TU Delft is the main sponsor of V.V. Ariston’80 and the employer of the teachers/trainers of the
associations. The accommodation is, just as the trainers and additional material costs, being facilitated by the
TU Delft.
Job description
As handball trainer for D.S.H.V. Torius you’ll be working in a fascinating and international work environment
with motivated students and employees. You will train the men's team twice a week: on Tuesday evening and
Thursday evening. In the weekend (mostly on Sunday) you’ll be coaching the team during matches.
Job requirements
 You have affinity with students;
 You’re enthusiastic, flexible and involved;
 You have demonstrable experience in handball;



You speak Dutch and/or English at a respectable level.

Information and application
Interested or looking for more information, contact Maartje Wijnker by mail: voorzitter@torius.nl . Send your
motivation and CV before Monday 2 September to aforementioned e-mail address.
More information about X TU Delft can be found on www.tudelft.nl/x.
More information on D.S.H.V. Torius can be found on www.torius.nl.

