
 

 

   Vacature:  Trainer kicksfit 
Word jij onze nieuwe KicksFit trainer bij FC Eindhoven? Wil jij werken bij het nieuwste, 
sterk groeiende, innovatieve concept van de KNVB? Houd je van voetbal en fitness en 
ben je op zoek naar een functie als parttime trainer? Gefeliciteerd; je hebt officieel het 
leukste sportconcept van Nederland gevonden! 

In KicksFit komen elementen uit krachttraining, hardlopen, crossfit, bootcamp én 
voetbal samen in een workout van een uur, dat voor een kleine groep op een 
voetbalveld wordt gegeven. Het idee is dat je intensiever gaat sporten wanneer je het 
leuker vindt. Na een goede warming-up en een all-round workout, waarbij je al je 
spiergroepen traint, wordt de training afgesloten met een korte, intensieve 
voetbalvorm. 

FC Eindhoven is de eerste betaald voetbal organisatie dat KicksFit gaat aanbieden. FC 
Eindhoven wordt gekenmerkt door een laagdrempelige cultuur en sterke regionale 
binding. De oudste betaald voetbal organisatie van Eindhoven wil die 
laagdrempeligheid verder zichtbaar maken door nog meer te kunnen betekenen voor 
de inwoners van de stad en de regio. Daarom heeft de club een maatschappelijke 
stichting opgericht die het krachtig beeldmerk, de spelers en de faciliteiten van de 
club inzet om de inwoners van Zuidoost-Brabant net een beetje gezonder en 
gelukkiger te maken. Aan de hand van verschillende maatschappelijke thema’s 
organiseert en ondersteunt de FCE Foundation in samenwerking met allerlei partners 
verschillende projecten waarbij FC Eindhoven en voetbal als middel worden ingezet. 

Hoe ziet jouw werk eruit? 

• Je start met het geven van een aantal trainingen per week (afhankelijk van het 
aantal deelnemers). We starten met 3 trainingen per week. Bij meer 
aanmeldingen, zijn er mogelijkheden voor meer uren; 

• Samen met 1 á 2 stagiaires en/of trainer(s) vorm je het team binnen KicksFit 

Wat verwachten we van jou? 

• Je bent flexibel inzetbaar; 
• Je hebt affiniteit met voetbal en fitness; 
• Je kunt trainingen aanpassen op basis van het niveau van de deelnemers, 

zodat de training voor álle fysieke niveaus veilig, plezier en uitdagend is; 
• Je hebt een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en kan zodoende 

goed communiceren met verschillende doelgroepen; 
• Je bent enthousiast en kan dit overbrengen op de groep. 

Wij bieden 

• Je krijgt een 1-daagse training van de KNVB voor het aanbieden van de 
KicksFit trainingen, waarna je zelfstandig KicksFit-workouts kunt bedenken en 
geven; 

• Je hebt toegang tot de online learning omgeving van de KNVB om cursussen 
te volgen; 

• Je bouwt mee aan de vernieuwing van voetbal en aan KicksFit. 
• Je verdient €20,- per uur. 

Interesse? Herken je jezelf helemaal in het geschetste profiel? Solliciteer dan middels het 
sturen van je motivatie naar foundation@fc-eindhoven.nl . Ook voor meer informatie kan je 
contact opnemen. 
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