Trondhjems Turnforening søker etter flere trenere
Trondhjems Turnforening er en av landets eldste turnforeninger. Vi har rundt 1800 aktive medlemmer i våre
tre haller i midtbyen og Granåsen. Trondhjems Turnforening driver med turnaktiviteter for både barn, unge og
voksne. Vi søker nå etter flere trenere for våre barne- og ungdoms grupper, og apparatturn og troppsgrupper
fra høsten 2021. Vi søker etter både timestrenere og trenere i faste prosentstillinger opp mot 70%.
Trondhjems Turnforening ønsker å tilby turn for alle lengst mulig. Vårt mål er å skape samhold, selvtillit og
mestringsglede gjennom trening på alle nivåer. Så er du en person som brenner for idrett, liker å jobbe med
barn og ungdom, og har lyst på en aktiv jobb i ett ungt miljø, så ta kontakt med oss.
Hovedarbeidsoppgaver:
•
•
•
•

Planlegge og gjennomføre trening for egne partier
Delta på foreningens arrangementer: Juleoppvisning, konkurranser, ferieskoler, åpen dag etc.
Informasjonsansvar og bindeledd mellom administrasjon, trenere og foreldre
Arbeidstid på ettermiddager på hverdager og formiddag på lørdager

Kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•

Ha lyst til å jobbe med barn, ungdom og idrett.
Ett brennende engasjement for barn, ungdom og idrett.
Erfaring som aktivitetsleder, og/eller turntrener på klubbnivå. Vi ser også etter deg som er tidligere
turner
Du er positiv og inkluderende og ønsker å se at alle gymnastene mestrer
Du følger rutiner og retningslinjer foreningen har for sine ansatte

Vi kan tilby:
•
•
•
•
•

En jobb du lett kan kombinere med studiet
Spennende stilling i et ungt, positivt og sosialt miljø
Opplæring og faglig påfyll gjennom kurs og trenersamlinger.
Tett samarbeid med administrasjon og hovedtrenere for våre konkurransegrupper.
Konkurransedyktig lønn pluss fordeler - avhengig av erfaring

Tenker du at dette kan være noe for deg eller ble
du litt nysgjerrig, send oss en enkel en søknad eller
ta kontakt med daglig leder Kari Kvam
tlf: 95200915 kari.kvam@trondhjemsturn.no
Søknadsfrist: 10 juni

