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Varbergs GIF Gymnastikförening söker anställd
tränare på 75-100 %
Vi söker dig som är en engagerad tränare och har drivet och kunskapen att lyfta vår förening
från nuvarande nivå (trean, fyran) mot SM, ettan, tvåan. I uppdraget ingår att lägga upp en
röd tråd från grunden i alla våra grupper, både tävlings- och träningsgrupper.
Vi lägger stor vikt vid att du har kunskap runt grundträning och hur du bygger upp
gymnasternas styrka och stabilitet för att undvika skador nu och i framtiden. Vi tycker också
att det är viktigt att du kan göra träningen lekfull, utan att det ger avkall på kvalitén i
träningen. Som tränare behöver du lägga upp träningsprogram för alla nivåer, samt utveckla
våra nuvarande ledare.
Vi är en förening med god ekonomi och har en engagerad ideell ledarstab på ca 100 personer.
I augusti 2017 fick vi tillgång till en fullutrustad specialhall för truppgymnastik. Hallen ligger
i Varbergs kommuns nya idrottscentrum ”Tresteget” (inkluderat idrottshall, gymnastikhall,
friidrottshall samt styrkehall) och i anslutning till en nybyggd grundskola F-9 (Trönninge
skola). Tjänsten är på 75-100 % och kan eventuellt kombineras med tjänst på den nybyggda
skolan. Beskriv därför även övriga meriter/utbildningar.
Huvuddelen av arbetsuppgifterna består av att planera samt genomföra träningar och
tävlingar med gymnaster som ingår i tävlingssektionen. Utöver detta ingår även att vara
involverad och/eller driva verksamhetsutvecklingen inom hela föreningen i stort, där
utveckling av ledare och träningsupplägg är ett viktigt område. Tjänsten kommer att
anpassas beroende på sökandes profil, men stor del av arbetstiden sker på kvällar och helger.

Krav/meriterande för den här positionen:











Dokumenterad erfarenhet av tävlingsgymnastik på hög nivå.
Relevant utbildningsnivå samt licenser, minst steg 2 i både trampett, tumbling.
Meriterande med friståendekunskaper.
Har en god strukturerad förmåga, sätta mål och kunna planera verksamheten.
Har en god förmåga att driva egna projekt och kunna ta egna initiativ.
Ha god hand om barn och ungdomar, samt kan samarbeta med såväl föräldrar som
tränare.
Arbeta såväl med den individuella gymnasten som med gruppen/truppen.
Kunna arbeta på dagar, kvällar och helger.
Kunna göra sig förstådd på svenska/skandinaviska.
Goda referenser.

Om du är intresserad skicka gärna din ansökan innehållande CV samt personligt brev till
elisabeth.thelne@varberg.se. Vi tillsätter gärna tjänsten snarast.
Tag gärna kontakt om du har frågor:
Elisabeth Thelne, 076-808 80 67 eller
Maria Johansson, 070-543 88 02
Varbergs GIF Gymnastikförening
Danska vägen 15
432 51 Varberg
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