
Vacature:  

Teammanager RC Sneek 1 (heren) 
 

 

Waarom Rugby Club Sneek 

Rugby Club Sneek is de jongste rugby club in Nederland. We zijn de snelst groeiende rugby club van 

Nederland met sinds de oprichting feb. 2020 bijna 60 leden. We hebben een ongetemd 

enthousiasme en positieve drive om van Rugby Club Sneek een toonaangevende club te maken in 

Noord Nederland. Hierbij wordt sterk gefocussed op de jeugd waarin plezier en samenspel centraal 

staan.  

We zoeken: 2 Teammanagers M/V, RC Sneek 1. 

De teammanager valt onder de verantwoordelijkheid van de TC. Het takenpakket van de 

teammanager is breed. Het is aan te bevelen dat teammanagers spelers of ouders of aanwezige 

vrijwilligers van de Vereniging vraagt bepaalde taken structureel of ad-hoc uit te voeren. Het doel is 

om het herenteam zodanig te faciliteren dat zij optimaal kunnen focussen op de training en 

wedstrijden. 

 

Kerntaken Teammanager RC Sneek 1 

▪ Eerste aanspreekpunt voor teamleden. 

▪ Beheer van spelerslijst en aanwezigheidslijst. 

▪ Draagt zorg voor soepele logistiek rondom rugby activiteiten van het team. 

▪ Waarborgen dat iedereen aan de beurt komt voor vrijwilligersdiensten. 

▪ Beheren van de ‘teampot/teambankrekening’ voor het betalen van teamgerelateerde zaken. 

▪ Regelmatig overleg met Trainerstaff en TC 

 

Functie-eisen 

▪ Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels. 

▪ Aanleg voor en affiniteit met administratieve vaardigheden. 

▪ Je hebt overzicht en ziet erop toe dat gedelegeerde taken goed worden uitgevoerd. 

▪ Flexibele instelling (meegaan naar wedstrijden op zondag) en stressbestendig. 

▪ Goede omgang met vrijwilligers. 

 

Wat bieden we 

▪ Een betrokken club met veel gezelligheid waar iedereen welkom is 

▪ Een sportieve enthousiaste omgeving met platte bestuur organisatie 

▪ Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling middels opleiding zoals EHBO of rugby coach 

 

Startdatum: per direct/ in overleg 

De functie van teammanager is op vrijwilligersbasis  

 

Interesse? Mail je gegevens en motivatie naar: bestuur@rugbyclubsneek.nl  

t.a.v. Albert Jan van der Wal. Voor vragen tel. 06-52048401 

 

mailto:bestuur@rugbyclubsneek.nl

