
 

 
 

 
 

VACATURE 
 
 
Het Opleidingscentrum (OC) Rotterdam en het Regionaal Talentcentrum (RTC) 
Dordrecht vormen een samenwerkingsverband op het gebied van 
talentherkenning en ontwikkeling voor het Zwemmen in de regio’s Zuid-Holland 
Zuid, Drechtsteden, West Brabant en Zeeland. Zij werken structureel samen 
met de KNZB, de gemeenten Rotterdam en Dordrecht en het (Team NL) 
Topsport Metropool om haar ambities te realiseren. 
 
Wij hebben per 1 september a.s. plaats voor een:  
 
Fulltime Talent- en Assistent-trainer/coach Zwemmen (m/v)  
 
en bieden de mogelijkheid aan een ambitieuze en gedreven zwemtrainer (m/v) 
om werkzaam te zijn als trainer/coach in de zwemsport. In Rotterdam (50%) 
maak je deel uit van een topteam met (hoofd)trainers waar je als assistent de 
kneepjes van het vak verder leert, maar ook zelfstandig training geeft in het OC 
en de vereniging. In Dordrecht (50%) sta je meer op eigen benen, geef je als 
talent trainer leiding aan een team met trainers en ben je verantwoordelijk voor 
het RTC en de vereniging. 
 
De uiteindelijke omvang van de functie wordt in nader overleg met de kandidaat 
afgestemd. Je bent op maandag, woensdag en donderdag werkzaam in 
Rotterdam en op dinsdag, vrijdag en zaterdag in Dordrecht. 
 

Werkzaamheden 
§ Zwem-, land en krachttrainingen voorbereiden en geven; ook voor niet-

aanwezige trainingen; 
§ Wedstrijden coachen; 
§ Promotionele ondersteuning; 
§ I.s.m. de hoofdcoach-OC jaarplanning en jaarkalender vormgeven 

(Rotterdam) 
§ Jaarplanning en jaarkalender vormgeven (Dordrecht); 
§ Aanspreekpunt ouders en sporters; 
§ Aansturing assistent-trainers; 
§ Assistentie verlenen op incidentele basis aan andere trainingsgroepen. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

Functie eisen 
§ HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur sportgericht (bv. ALO/Cruyff 

Hogeschool); 
§ Ervaring als zwemtrainer/coach; 
§ Aantoonbare organisatorische communicatieve en leidinggevende 

vaardigheden; 
§ VOG-verklaring overleggen. 

 

Competenties 
Klantgericht opereren, plannen en organiseren, professioneel handelen, 
adviesvaardigheden en doelgericht communiceren. 
 

Vergoeding 
Als zelfstandig ondernemer, in onderling overleg en afhankelijk van opleiding, 
leeftijd en ervaring. Overeenkomst van 1 jaar met mogelijkheid om jaarlijks te 
verlengen en doorgroeimogelijkheden. 
 

Solliciteren 
Jouw korte motivatie en CV kun je richten aan Lars Wouters, alleen digitaal via 
het mailadres lars.wouters@blue-marlins.nl. Voor meer informatie kun je mailen 
voor een belafspraak. 
 
 
Je kunt tot en met 1 augustus a.s. reageren. De datum waarop de 
sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden, wordt z.s.m. na de sluitingsdatum 
bekend gemaakt.  


