
 

 

   Vacature:  Trainer walking football 
Word jij onze nieuwe trainer voor het Walking Football team bij FC Eindhoven? Kom jij 
graag in beweging en houd je ervan om de leiding te geven? Wil jij blijven genieten 
van voetbal? Word dan nu vrijwilliger voor het FC Eindhoven Walking Football team! 

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. 
De FCE Foundation kent een samenwerking met AV FC Eindhoven voor het Walking 
Football project. 

Wat ga je doen? 

Als vrijwilliger van het Walking Football team, verzorg jij de trainingen voor het team. 
Walking Football is een voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld 
gespeeld wordt. Tijdens deze voetbalvorm mag er niet gerend worden, er mogen 
geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. 

Wat verwachten we van jou? 

• Je werkt graag samen en wilt je inzetten voor een maatschappelijk doel; 
• Je hebt een affiniteit met voetbal en de doelgroep; 
• Je kan groepen enthousiasmeren; 
• Je bent bij voorkeur beschikbaar op donderdagochtend tot ± 12.30u; 
• Je hebt een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; 

Skills  

• Enthousiast  
• Sociaal  
• Nieuwsgierig  
• Accuraat  
• Betrouwbaar  
• Zelfstandig als teamplayer 

 
Wij bieden 

• Vrijwilligerswerk waarin je een directe bijdrage levert aan de vitaliteit van 55-
plussers; 

• Veel ruimte voor eigen inbreng;  
• Maatschappelijke rol binnen de sportwereld; 
• Je krijgt een vrijwilligersvergoeding; 

 

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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