
 
 

 

 

     

 

 

Vacature Taekwondotrainer  

 

In verband met mogelijke uitbreiding van het bestaande sportaanbod is Budo Ryu Sports op zoek naar 

een gemotiveerde, enthousiaste (hoofd)lesgever Taekwondo in het bezit van tenminste 1
ste

 dan, om 

het huidige team te versterken voor de locatie Sittard. Ervaring als lesgever is hierbij een pre.  

 

Lesgebonden activiteiten: in overeenstemming een vast te stellen aantal lesuren, variërend van 4 tot 6 

per week, verdeeld over een tweetal momenten, nader overeen te komen. Voorts kan het bezoeken 

van toernooien en het verzorgen van aanvullende workshops worden besproken.  

 

Aanvullende informatie: Budo Ryu Sports is een sportschool waarbij alle lesgevers hun kwaliteiten en 

talenten als lesgever inzetten om kwalitatief hoogwaardige lessen aan te bieden en zo een bijdrage 

leveren aan het ontwikkelen van sporttechnische vaardigheid bij de deelnemers, maar zeker ook aan 

de ontwikkeling van weerbaarheid,  zelfvertrouwen, discipline en vitaliteit. Budo Ryu Sports heeft een 

drietal locaties in Sittard en een locatie in Herten. Verspreid over deze locaties worden naast 

Taekwondo ook Kleuterjudo, Judo, JJK Hapkido, Aikido, Nunchaku en Zelfverdediging aangeboden. Het 

dagelijks bestuur is in handen van een driekoppig bestuur. De lessen worden ingevuld door een 

zestiental enthousiaste, gedreven en gepassioneerde ( assistent ) lesgevers. Het huidige aanbod 

Taekwondo is met name gericht op de recreatieve sporter in de leeftijd van 6 t/m 40 jaar. Het lesplan 

schenkt aandacht aan alle facetten van het Taekwondo.  

 

Ingangsdatum: in overleg vast te stellen 

 

Wat heeft Budo Ryu Sports te bieden:  Als ( assistent ) lesgever maak je deel uit van een team, waarbij 

naast de lesgebonden activiteiten een overvloed aan activiteiten georganiseerd worden. Denk hierbij 

aan het organiseren van sportkampen, demonstratiegala’s, toernooien, wedstrijden en meer. 

Daarnaast krijgt de lesgever de vrijheid om zijn of haar ideeën aangaande lessen en activiteiten in 

overleg met het bestuur binnen Budo Ryu Sports vorm te geven. Budo Ryu Sports kent in vele 

disciplines een ruim netwerk, binnen en buiten de landsgrenzen. Hiervan kan door lesgevers gebruik 

gemaakt worden. Voorts kan het bestuur ondersteunend zijn aan activiteiten van de lesgever, zowel 

binnen als buiten Budo Ryu Sports.  

 

Beloning: In overleg wordt een passende vergoeding voor de inspanningen overeen gekomen.  

 

Informatie: Meer informatie over Budo Ryu Sports en het gelieerde bedrijf Budo Ryu Events BV kunt u 

verkrijgen via www.budoryusports.nl en www.budoryuevents.com 

 

Reactiewijze: indien u aanvullende vragen heeft of wenst te reageren op deze vacature, dan doet u dit 

bij voorkeur via mail. U stuurt uw reactie in combinatie met een relevant CV naar 

info@budoryusports.nl . U ontvangt een bevestiging van uw reactie via mail.   

 


