Jiujitsu is een van de drie disciplines binnen Judo Bond Nederland (JBN).
De Nederlandse jiujitsutop is smal, maar telt mondiaal mee. Nederlandse jiujitsuka’s
behalen bij EK,WK en Word Games structureel medailles.
Om leiding te geven aan topsport jiujitsu binnen de JBN en onze topjiujitsuka’s en
clubcoaches bij te staan in hun ambities zoeken we een

hoofdcoach jiujitsu (m/v) – 0,25 fte

Doel van de functie en plaats binnen de organisatie
Naast het trainen van de top jiujitsuka’s tijdens nationale trainingen, geeft de hoofdcoach
richting aan de uitvoering van het topsportbeleid. Samen met de directeur topsport en de
coördinator topsport vormt hij het managementteam topsport jiujitsu (MTT JJ). Het MTT JJ
bepaalt het beleid voor de nationale top en stelt het selectieprotocol en de selectiecriteria
vast voor deelname aan internationale kampioenschappen. Het MTT bepaalt finaal de
deelname aan internationale kampioenschappen. De hoofdcoach jiujitsu rapporteert
hiërarchisch aan de directeur topsport.
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
-

Draagt bij aan beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie en organisatie van het
topsport jiujitsu;
Doet voorstellen met betrekking tot de samenstelling van de nationale selectie
jiujitsu;
Verzorgt de nationale trainingen van de nationale selectie;
Adviseert de clubcoaches bij het opstellen van een individueel topsportplan voor
de top jiujitsuka’s en evalueert deze met de betreffende clubcoach;
Begeleidt de Nederlandse jiujitsuka’s en clubcoaches bij internationale
kampioenschappen;
Coördineert coaching van de jiujitsuka’s bij uitzendingen naar internationale
kampioenschappen in samenspraak met de clubcoaches;
Scout talentvolle sporters en stimuleert kwalitatieve in-, door- en uitstroom;
Bezoekt en onderhoudt intensief contact met de clubcoaches;
Draagt actief bij aan een optimale samenwerking/afstemming met belangrijke
stakeholders rond de nationale selectie.
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Functie-eisen
- In het bezit van een diploma jiujitsuleraar B (niveau 4) of de bereidheid deze
binnen afzienbare tijd te halen (een PVB kan onderdeel zijn van de procedure)
- Kennis/ervaring binnen (mondiale) topsport jiujitsu
- Kennis/ervaring met recente ontwikkeling binnen jiujitsu
- Commitment aan Judo Bond Nederland en haar beleid en visie
- In staat om club overstijgend te opereren
- Teammentaliteit, gericht op samenwerking
- Professioneel -, voorbeeldgedrag
- Goede organisatorische vaardigheden
- Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
- Het voor kunnen leggen van een VOG
- Flexibel en bereid om in de avonduren en weekenden te werken
- In het bezit van rijbewijs B en een eigen auto
Judo Bond Nederland biedt
- Een parttime dienstverband (0,25 FTE) voor bepaalde tijd
- Een werkplek in het hart van de Nederlandse sport op Sportcentrum Papendal,
waar ook de trainingen van de nationale selectie plaats vinden
- In arbeidsvoorwaarden en salaris volgen wij de CAO Sport. De functie is
ingeschaald in schaal 8
Informatie
Voor aanvullende informatie kunnen geïnteresseerden telefonisch contact opnemen met
Pascal Bakker, coördinator topsport (06-44193515) of Tjaart Kloosterboer, directeur
topsport (06-50602320).
Motivitatiebrief, inclusief CV, ontvangen wij graag uiterlijk 17 maart per mail via
p.bakker@jbn.nl.
Over Judo Bond Nederland
Judo Bond Nederland (JBN) heeft passie voor aikido, jiujitsu en judo en gelooft in de
verbindende kracht van deze disciplines, die mens en samenleving versterken. Met haar
bijna 700 aangesloten clubs en 40.000 leden is de JBN een van de grotere sportbonden in
Nederland.
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