
	

MHC Ede zoekt een TECHNISCH MANAGER 
(32-40 uur per week) 
 
MHC Ede is een unieke vereniging waar tophockey en familiebeleving hand-in-
hand gaan. We streven ernaar dat iedereen, jong en oud, het beste uit zichzelf 
kan halen op hockeygebied. Of het nou gaat om prestaties op het hoogste 
niveau, zoals onze Heren 1 die in de overgangsklasse spelen of onze actieve 
veteranen, van onze jongste jeugd tot ons G-Hockeyteam: MHC Ede biedt 
iedereen een uitdagende, gezellige en leerzame sportieve omgeving. 
 
We zijn een echte familieclub met rond de 800 leden waarvan zo’n 500 in de 
jeugd. We hebben een mooi nieuw clubhuis en 3 velden (2 water en 1 semi), 
een groot en sterk betrokken groep vrijwilligers en een uitstekende relatie 
met de plaatselijke politiek, bestuur, pers en de KNHB. 
 
Dat we positief bezig zijn kun je lezen en zien via de volgende links.  
https://www.knhb.nl/nieuws/pilots-herijking-hockeyaanbod-onder-12-in-
beeld 
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/focus-op-werving-
behoud-zorgt-voor-ledenstijging-van-11-bij-mhc-ede 
 
Wij zijn op zoek naar een TECHNISCH MANAGER (M/V) om onze 
club en onze spelers nóg sterker te maken. 
 
Functieomschrijving 
Je richt je als Technisch Manager primair op het verbeteren van het 
hockeyniveau van onze jeugdleden en het verder professionaliseren van het 
hockey technisch beleid. Als Technisch Manager zorg je daarbij voor een 
goede communicatie binnen de club met verschillende belanghebbenden 
zoals trainers, coaches, ouders en bestuur. Je bent als Technisch Manager 
zichtbaar, je stimuleert, motiveert en geeft leiding aan het trainersgilde. 
 
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

• (Eind)verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid. 
• Aansturing van het technisch kader (trainers, technisch 

coördinatoren).  
• Samenwerken met de Technisch Manager jongste jeugd. 
• Werven, opleiden en begeleiden van trainers. 
• Belangrijke rol in het selectieproces en teamsamenstellingen. 
• Doorvertalen van nieuwste ontwikkelingen en trainingsmethoden 

binnen de hockeysport. 
• Ontwikkelen opleidingsplan en technisch beleid. 
• Maken van trainingsroosters. 
• Organiseren van bijeenkomsten voor trainers en coaches. 



	

• Ondersteunen van de lijncoördinatoren en bijwonen van 
vergaderingen. 

• Verder onderhoudt de Technisch Manager een goede relatie met de 
KNHB op hockey technisch gebied.  

 
Functie-eisen 

• Afgeronde TM-4 opleiding met werkervaring. 
• Goed organisatievermogen, kunnen plannen en delegeren. 
• Je bent een coachend leider. 
• Sociaal sterk ontwikkeld. 
• Een goed hockeynetwerk. 
• Flexibiliteit in aanwezigheid bij de club. 

 
Dit heeft MHC Ede te bieden 

• Ruimte om te kunnen innoveren. 
• Een grote groep betrokken leden, trainers, vrijwilligers en ouders. 
• Een mooie club waar Plezier, Persoonlijke ontwikkeling en Prestatie 

hand in hand gaan. 
• Mogelijkheden om je verder persoonlijk en professioneel te 

ontwikkelen.  
 
Heb je belangstelling?  
Stuur dan vóór 1 feb a.s. een korte mail met je motivatie en CV naar 
voorzitter@mhc-ede.nl Voor vragen kun je contact opnemen met voorzitter 
Alex Kiffen 06 51 76 36 80. 
 
 
 


