
 

Vacature - Community coach OH Leuven Younited 

Positie:  Community coach  Departement: Community Rapporteert aan: Community 
Officer 

OH Leuven Younited is een voetbalploeg, gericht op volwassenen die strijden tegen kwetsbaarheden op 
verschillende vlakken zoals huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. Het project 
is een samenwerking tussen OH Leuven, OCMW Leuven, Stad Leuven en CAW Oost-Brabant. 

Als community coach ben je verantwoordelijk voor het gehele teamproces. Je bent bij een Younited-team 
niet alleen een trainer van voetballers, maar evengoed een coach van mensen. 

Je geeft elke dinsdag voetbaltraining aan de Younited-spelers van 18 tot 19 uur in sporthal Rijschool te 
Leuven. Eén keer per maand wordt er op maandagavond een wedstrijd gespeeld in het kader van de 
centerliga, een lokale Leuvense zaalvoetbalcompetitie. Daarnaast nemen we ook deel aan een aantal grote 
tornooien, georganiseerd door Younited Belgium.  

Het speelveld van de coach is groter dan het voetbalterrein. Een groep bouw je niet enkel tijdens de 
trainingen of wedstrijden. Gedeelde momenten voor en na de training horen daar zeker ook bij. Na elke 
training ben je ook aanwezig op het eetmoment. Je eet dan samen met de spelers van Younited en 
bespreekt de training. 

Wij zoeken Wij bieden 

• Je gelooft in de kracht van voetbal als een 
middel om mensen te verbinden en te 
versterken. 

• Je bent aanwezig op trainings- en 
wedstrijdmomenten, teamactiviteiten en 
toernooien en bouwt een band op met de 
spelers.  

• Je bent verantwoordelijk voor de sportieve 
invulling van de trainingen en de coaching 
tijdens wedstrijden en tornooien. 

• Je werkt nauw samen met alle betrokken 
partners waaronder OCMW Leuven, CAW Oost-
Brabant en buurtsport en neemt deel aan 
noodzakelijke overlegmomenten. 

• Je hebt ervaring als voetbalcoach. Ervaring 
binnen een sociaal sportief project is een plus. 

• Een uitdagende en boeiende functie binnen een 
sociaal en innovatief project in Leuven. 

• Een kledijpakket van OH Leuven. 

• Een forfaitaire kostenvergoeding. 

• De mogelijkheid om bijscholingen te volgen via 
Younited Belgium en OH Leuven. 

 

Ben je geinteresseerd? Mail dan je motivatiebrief en cv naar community@ohl.be voor vrijdag 19 augustus 
2022. Ook voor vragen kan je terecht op dit mailadres. 

 

https://younited.be/
mailto:community@ohl.be

