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In het Eissportverband Nordrhein-Westfalen e.V zijn de disciplines Kunstrijden, 
Schaatsen, Curling en Ijsstokschieten ondergebracht. Wij zijn een van de 
grootste duitse Landeseissportverbande. 

Zo snel mogelijk zoeken wij voor ons centrale trainingscentrum 
(Landesleistungszentrum) in 47929 Grefrath 

een  

nationale trainer (m/v) voor het schaatsen 

(Landestrainer/in im Eisschnelllauf) 

 

Uw taken: 

• De focus van de activiteit ligt op de organisatie, het beheer en de uitvoering van 
de training op het centrum in Grefrath en de opleiding en introductie van jonge 
talenten in het schaatsen. Ook de shorttracklocaties in Möhnesee en Keulen 
moeten worden begeleid. 

• De atleten (m/v) moeten in de loop van het jaar op een methodische, 
technische, conditionele en mentale manier worden voorbereid zodat ze de 
doelen van DESG en LEV NRW bij de sportwedstrijden kunnen bereiken. Er 
moet aandacht worden besteed aan de introductie van atleten (m/v) in de 
langetermijnprestatiestructuur. 

• Verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van individuele 
trainingsprogramma’s in samenwerking met de DESG (Deutsche Eisschnelllauf 
Gemeinschaft e.V.) 

• Omzetting van de kwalitatieve en kwantitatieve eisen  

• Voorbereiding en leiding van trainersvergaderingen, samenwerking op het 
gebied van materiaalcoördinatie en materiaaloptimalisatie 

• Samenwerking met de coaches van de lokale schaatsclubs en het 
coachingsteam van de DESG 

• Coördinatie van opleidings- en wedstrijdmaatregelen (jaarplanning) 

• Conceptuele deelname aan het Comité van de Vereniging van Prestatiesporten 

• Handhaving en controle van documentatie over opleidingsgegevens 
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• Actieve deelname aan de strijd tegen doping 

• Deelname aan opleidingsactiviteiten van de DESG en het LSB NRW 
(Landessportbund NRW) 

*Teamwork, collegiale, constructieve en eerlijke samenwerking met collega's zijn 
vereist. 

Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan (de vereiste trainerslicenties 
moeten op sportspecifieke wijze worden begrepen): 

• Diploma trainer (DOSB-Trainerakademie) of Trainer A-Licentie 

Of 

• Diploma sportinstructeur /diploma sportwetenschapper + Trainer C licentie (met 
het z s.m. behalen van de Trainer B- en A-Licentie) 

Of 

• Bachelor Sports Science + Trainer C-Licentie (met het z.s.m. behalen van de 
Trainer B- en A-Licentie). 

Of 

• Minimaal 1e staatsexamen vak Sport + Trainer C-Licentie (met het z.s.m 
behalen van de Trainer B- en A-Licentie). 

Als u uw trainers licentie niet in Duitsland behaald heeft, wordt deze 
gecontroleerd op vergelijkbaarheid met de Duitse normen. Hetzelfde geldt voor 
de andere kwalificaties. 

Als we uw interesse in deze taak hebben gewekt, stuur dan uw volledige CV en 
motivatie inclusief salaris voorstel uitsluitend online onder het trefwoord 
"Bewerbung Landestrainer Eisschnelllauf" naar info@lev-nrw.de .  

Heeft u telefonisch vragen, neem dan contact op met de heer Bernd Häuser -
vicevoorzitter LEV-NRW – telefoonnumer  +49 176 8084118. 

We kijken uit naar uw sollicitatie! 

 

 
 
 
 
 

 


