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Bosan Turnacademie zoekt gedreven en vakkundige trainers! 

 
Wil je training geven aan enthousiaste, gemotiveerde en supertalentvolle turnsters binnen een hecht en deskundig team in 
een mooie en moderne turnhal? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
De Bosan Turnacademie Den Haag (BTA) zoekt gedreven en deskundige trainers die passie hebben voor kinderen en jong- 
volwassenen die actief zijn in een prestatiegerichte omgeving.  
 
Wie zijn wij?  
BTA is in 2013 opgericht en is het Haagse regionale expertisecentrum waarbinnen talentvolle turnsters zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. BTA bestaat uit een wedstrijdgroep en een Jong Talentengroep. De trainsters en turnsters van BTA kenmerken 
zich door een gezamenlijke passie en ambitie. De passie bestaat uit de turnsport. De ambitie bestaat uit het presteren op 
de landelijke wedstrijden van de KNGU en het deel uitmaken van nationale selecties.  
 
Onze trainingen vinden plaats in het prachtige Haagse Sportcomplex Sportcampus Zuiderpark. Deze nieuwe en rijk 
uitgeruste turnhal is van alle trainingsgemakken voorzien. 
Kijk op www.bosanturnacademie.nl en onze facebookpagina voor meer info en onze promotiefilm.  
 
Wat zijn jouw taken? 
Wij zoeken versterking van ons team voor vier trainingen per week. 
Als trainer bij BTA verzorg je trainingen aan een groep van 7 of maximaal 8 turnsters die deelnemen aan ons 
talentontwikkelingsprogramma (voorbereiding eredivisie) of uitkomen in divisie 1. De groep waarvoor je verantwoordelijk 
wordt, kunnen we in overleg bepalen. Door de structuur waarin gewerkt wordt binnen BTA, is er ruimte voor interne opleiding 
voor jou als trainer binnen de prestatiesport. 
Naast het verzorgen van trainingen, vervul je een actieve rol binnen het trainersteam. De taken naast het training geven, 
bestaan onder anderen uit:  

• Invulling geven aan het mentoraat in de vorm van begeleiding van turnsters en ouders;  

• Begeleiding op wedstrijden;  

• Deelname aan het zes wekelijkse overleg van het trainersteam;  

• Aanwezigheid bij sociale activiteiten buiten de training (ongeveer 4 keer per jaar);  

• Aanwezigheid bij het trainingskamp aan het eind van de zomervakantie.  
 
Wie zoeken wij?  
De voorkeur gaat uit naar trainers die:  

• Ervaring hebben in de prestatieve turnsport; 

• Minimaal twee trainingen per week willen verzorgen; 

• Beschikbaar zijn in het weekend;  

• Zoveel mogelijk beschikbaar zijn in de vakanties (m.u.v. zomervakantie). 

 

Wat hebben we jou te bieden? 

Als je je aansluit bij ons team: 

• Maak je deel uit van een energiek, positief en betrokken trainersteam; 

• Geef je training aan gedreven turnsters die met plezier en ambitie het maximale uit zichzelf willen halen; 

• Geef te training in een mooie en ontzettend moderne turnhal; 

• Werk je samen met betrokken ouders; 

• Is er door deskundige begeleiding ruime mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. 

 

Heb je interesse in een oriënterend gesprek? Stuur dan een mail naar info@bosanturnacademie.nl. 

Heb je vragen over de vacature? Dan kan je mailen of bellen met Sophie Mentink: sophie@bosanturnacademie.nl, 06-

15085114. 
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