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VACATURE 
HOOFDCOACH / T1  
OPLEIDINGSTEAM 

 
In het kader van zijn doorstromingspolitiek en duidelijk afgelijnde visie om spelers vanuit de 4-sterren 
jeugdopleiding te begeleiden in hun traject naar volwassen voetbal, start K. Olsa Brakel met ingang 
vanaf seizoen 2022-2023 met een vooruitstrevend en sportief uitdagend project in de reeks 2de 
provinciale KBVB.  
 
Om dit ambitieus & ‘future proof’ project mede vorm te geven, wenst K. Olsa Brakel een 
Hoofdcoach/T1 voor zijn opleidingsteam (OT) aan te stellen. 
 
 
Uw functie 
 

 U heeft de sportieve leiding als hoofdcoach van de spelerskern van het OT K. Olsa Brakel;  
 U werkt samen met Uw sportief technische staff bestaande uit (T2 en KT) en de ter 

beschikking gestelde spelerskern en streeft naar 1 gemeenschappelijk doel; 
 U voert uw takenpakket uit in lijn met de ’10 geboden van het OT’ uitgeschreven door de 

verantwoordelijken van het OT van K. Olsa Brakel; 
 U neemt deel aan de repetitieve vergaderingen georganiseerd door uw ‘sportief 

verantwoordelijke’ OT; 
 U rapporteert aan de ‘sportief verantwoordelijke’ van het opleidingsteam K. Olsa Brakel die op 

zijn beurt verslag uitbrengt bij het Bestuursorgaan van K. Olsa Brakel; 
 U treedt in overleg en werkt samen op een constructieve manier met de hoofdcoach van het 

A-team 2de Afdeling Voetbal Vlaanderen; 
 U bent een ambassadeur van de clubvisie en draagt/straalt het credo ‘Olsa…méér dan 

voetbal allleen’ uit zowel intern als extern op een positieve en constructieve manier. 
 
 
Uw profiel 
 

 U bent gedreven, gezond ambitieus en sociaal maatschappelijk verankerd; 
 Experten in de voetbalwereld noemen u een ‘people-manager’ die jongeren (nog) beter kan 

maken; 
 U heeft reeds ervaring opgedaan in het coachen van een A-elftal op provinciaal/nationaal 

niveau; 
 U beschikt over communicatieve skills om met elk Olsa-lid (bestuur – collega trainers – 

vrijwilligers – spelers en medewerkers) in gesprek te treden zowel binnen als buiten de club; 
 U hecht een groot belang aan ethiek, de ‘Olsa visie’, de normen en waarden vigerend binnen 

de organisatie van K. Olsa Brakel; 
 U heeft een hart voor K.Olsa Brakel; 
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 U kan aantoonbare ervaringen (sportief – technisch – tactisch) voorleggen in de werking met 
jong volwassenen (leeftijdsgroep 18 - 21 jarigen) en beschikt over een pedagogische 
achtergrond; 

 U bent bereid om 3 training sessies en 1 weekendwedstrijd per week te coachen en te leiden; 
 U beschikt over de vereiste trainersdiploma(‘s) - minstens UEFA-B met geldige licentie; 
 U bent niet financieel gedreven maar beschouwt uw hobby als een 2de job; 
 U werkt op een professionele manier en denkt mee in de vernieuwing en het uitgeschreven 

traject/project van de club; 
 U voelt zich comfortabel bij het woord flexibiliteit en verandering; 
 U deinst er niet voor terug om uw tanden te zetten in een vooruitstrevend sportief project; 
 U houdt zich ten allen tijde aan de missie/visie van de club; 
 U bent bereid zich in te zetten bij extra-sportieve activiteiten georganiseerd door de club; 
 U heeft een voorbeeldfunctie;  
 U kan zich vinden in het principe dat het algemeen belang en welzijn (in de meest ruime zin 

van het woord) van K. Olsa Brakel primeert boven Uw persoonlijke visie. 
 
 
Ons aanbod 
 

 U heeft de mogelijkheid om te werken in een familiale gestructureerde traditieclub met een 
vooruitstrevende, duidelijke en atypische visie op jeugd en volwassenvoetbal; 

 U krijgt een waaier aan sportieve en ambitieuze uitdagingen aangeboden; 
 U ontvangt een marktconforme vergoeding;  
 U kan beschikken over alle geavanceerde applicaties waaraan het hedendaagse voetbal dient 

te voldoen om op een professionele manier uw hobby uit te oefenen; 
 U werkt in een moderne infrastructuur in de groene long van Zuid-Oost-Vlaanderen; 

 
 
Bent u het de geschikte kandidaat waar K. Olsa Brakel naar op zoek is? 
Doen voormelde criteria U spontaan ‘nog méér goesting in K. Olsa Brakel’ krijgen? 
Is deze vacature U op het lijf geschreven?  
 
Aarzel dan niet om uiterlijk maandag 14 februari Uw CV en motivatiebrief te sturen naar ‘Olsa…méér 
dan voetbal alleen’ ter attentie van onze secretaris Johan Andries via e-mail aan: 
secretaris@olsabrakel.be 
 


