
 
 
Rugby Club Groningen is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer! 

Ben jij een hoofdtrainer die zijn of haar skills op en naast het veld wil ontwikkelen naar het hoogste rugbyniveau 
van Nederland? Je krijgt de kans om met een ruwe diamant te werken: het eerste team van Rugby Club 
Groningen. Dit team presteert momenteel in de top van de ‘Eerste klasse’ en is altijd op zoek naar manieren om 
als team beter te worden. 

Waar ga je mee werken: 

Rugby Club Groningen groeit snel. In de afgelopen 5-10 jaar zijn de ledenaantallen exponentieel gegroeid. 
Momenteel heeft de club: 4 herenteams, een damesteam en jeugdteams in elke leeftijdscategorie. Met deze groei 
groeit ook de ambitie. Het eerste team heeft de afgelopen acht jaar twee kampioenschappen (en promoties) 
meegemaakt. De afgelopen vier jaar speelden ze op het op één na hoogste niveau (eerste klasse) en streefden 
ze naar promotie in de laatste twee. 

Wat we aan tafel brengen: 

• Een grote groep spelers om mee te werken (2 teams hebben minimaal 30 spelers per training) 
• Een warme clubcultuur met geweldige rugby-gastvrijheid 
• Een passend salaris voor een (eventueel zelfstandige) coachingprofessional 

Wat breng je mee: 

• Club- en teamgericht met geweldige 'mensen' en communicatieve vaardigheden 
• Vermogen om spelers te ontwikkelen om hun potentieel te bereiken 
• Mogelijkheid om spelers en staf te motiveren 
• Goede planningsvaardigheden 
• Minimum coach van niveau 3 die bereid is een coach met hoge prestaties te worden 
• Zorgt ervoor dat het team goed georganiseerd en gedisciplineerd is op en naast het veld (met de hulp 

van een toegewijde teammanager) 
• Proactief 
• Gepassioneerd en betrouwbaar 
• Pre: Goed begrip backplay aanval & verdediging 
• Pre: goede verbinding met de regio (Noord-Nederland) 

Wat je gaat doen 

• Je bent verantwoordelijk voor het trainen van de prestatieteams (team 1 en 2) 
• Je bent hoofdcoach van alle wedstrijden van het eerste team. 
• Je werkt samen met de Development Coach (team 2) en mogelijk andere coaches (zoals een forward 

coach, back coach en S&C coach). 
• Als hoofdtrainer maak je deel uit van de technische commissie van de club 
• Als hoofdcoach ben je verantwoordelijk voor de voorseizoen trainingen 
• De hoofdtrainer houdt contact met de coaches van de U16's en U18's over ontwikkeling 

 

Ben jij de trainer / coach die een groeiende club kan helpen om hun groei te behouden en spelers (en een hele 
regio) te helpen hun volledige potentieel te bereiken? 

E-mail naar: bestuur@rugbyclubgroningen.nl 


