
Jouw speelveld

Trainer Beweegkampen
Heb jij passie voor sport en bewegen? Ben jij een stylist die kinderen tot een betere atleet 
maakt en krijg jij energie van kinderen? Dan is dit jouw ideale bijbaan!  we zijn op zoek naar 
trainers voor de beweegkampen in Haarlem, Heemstede en Stede Broec

Scopo Atletico is een snelgroeiende beweegacademie, waar jij de beweegkampen samen met 
de andere trainers en begeleiders naar the next level brengt. De atleetjes en de trainers zijn al 
warmgelopen om jou hun talenten te laten zien. Afgelopen jaar hebben wij in Haarlem 2 
zomerkamp weken gedraaid met meer dan 50 kids per dag. Benieuwd naar onze doelen voor 
de komende kampen? Zie hier een aftermovie van de kampen om een beter beeld te vormen 
wat je kunt verwachten van onze beweegkampen! (https://www.youtube.com/watch?v=ko-
Z_csPBw34) 

In jouw sporttas
- Sport- en/of beweegopleiding (CIOS, ALO, fysiotherapie, bewegingswetenschappen) of KNVB
Trainersdiploma (of vergelijkbaar)
- Aantoonbare werkervaring als trainer
- Je bent een koning in het geven van assists, maar kan ook goed zelfstandig werken binnen 
een dynamisch team
- Je zoekt diepte in plaats van breedte; je ziet fouten als een kans om van te leren
- Je kunt het overzicht bewaren en de trainingen in goede banen leiden
- Je hebt het vermogen atleetjes op een juiste manier te motiveren
- Je fungeert als een aanspeelpunt voor je atleetjes
- Je bent een echte goaltjesdief en altijd op zoek naar verbetering

Jouw positie
- Het geven van trainingen en begeleiden van een groep atleetjes tijdens het kamp
- Het motiveren en ontwikkelen van beweegvaardigheden van kinderen tijdens het kamp

Jouw team

Jouw winst

De coördinatoren, de trainers, de atleetjes en jij hebben 1 ding gemeen: de liefde voor sport 
en bewegen. Plezier in het beoefenen van de sport staan hierbij voorop. Daarnaast is er eens 
in de twee maanden een bijeenkomst waarbij alle medewerkers van Scopo Atletico aanwezig 
zijn.

- Gave en leerzame (bij)baan
- Persoonlijke coaching door professionals
- Gouden interne opleiding (door bewegingswetenschapper, Sportpsycholoog) gericht op bewe-
gen en de mindset
- 2x per jaar een scholingsbijeenkomst
- Inzicht in jouw persoonlijke ontwikkeling door het Scopo Atletico Ontwikkelplan
- Doorgroei mogelijkheden tot coördinator

Vacature



- Nieuw netwerk van ambitieuze trainers
- Vergoeding afhankelijk van leeftijd en ervaring
- Scopo Atletico Nike trainingspakket inclusief (bruikleen)

Warming-up
Verras ons met een filmpje, presentatie of op een andere creatieve manier en laat ons zien
waarom jij geschikt bent voor deze functie! Eerst graag meer informatie? Kijk op
www.scopoatletico.nl of bel even met Marco Neuvel via 06-18485489


