Vacature bijbaan training geven bij gezellige
studentenhardloopvereniging A.S.A.V. Aquila
Lijkt het jou leuk om vanaf september 2022
hardlooptraining te geven aan een gezellige groep
studenten en zo relevante werkervaring op te doen?
Dan ben je bij Amsterdamse Studenten Atletiek
Vereniging Aquila aan het juiste adres! Wij zijn namelijk
op zoek naar een trainer voor de training op
donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.

Wat ga je doen?
Je bedenkt leuke en gevarieerde hardlooptrainingen,
bereidt deze voor en voert deze uit.

Over A.S.A.V. Aquila
A.S.A.V. Aquila is een hardloopvereniging voor alle
studenten met interesse voor hardlopen. De
vereniging heeft als doel het bevorderen van de
Amsterdamse studentenatletiek en het stimuleren
van contact tussen studentatleten. De groepsgrootte
varieert elke training, de ene training zijn er 8 leden,
een andere training 25. We verzamelen en trainen op
de baan in het Olympisch Stadion en soms op de baan
bij Arsenal, daar vlakbij. Naast de sport willen we de
atleten ook met elkaar verbinden door het
organiseren van leuke activiteiten. Denk hierbij aan
een maandelijkse borrel, spelletjesavonden, maar
ook activiteiten zoals bijvoorbeeld klimmen of
schaatsen. Daarnaast gaan we één keer per jaar met
een
grote
groep
op
trainingsweekend.
Vrijblijvendheid, gezelligheid en sportiviteit staan bij
ons dan ook voorop. Dat maakt Aquila de leukste
studentensportvereniging van Amsterdam!

Wat bieden wij?
Uiteraard staat er een vergoeding tegenover het geven
van de trainingen. Deze vergoeding bedraagt €11 per
uur. Daarnaast eten wij op donderdag na de training
vaak gezamenlijk, dus dan mag je gratis bij ons
aanschuiven! Maar bovenal bieden wij een enorme
dosis gezelligheid.

Wellicht nog handig om te weten:
Een trainerscursus/-certificaat is niet nodig. We kunnen
ons echter wel voorstellen dat je wat meer wilt weten
over de invulling van de training. Daar informeren we je
per mail graag verder over.

Ben jij meteen verkocht en lijkt het jou leuk om vanaf september 2022 training te geven? Reageer dan
op deze vacature door een korte motivatie + jouw cv naar Annabel Zwagemaker
(secretaris.asavaquila@gmail.com) te mailen! Ook vragen over de functie of vacature mogen naar dit
mailadres gestuurd worden.

