TRONDHJEMS TURNFORENING
SØKER TRENERE FOR
TROPPSGYMNASTIKK
Trondhjem Turnforening (TTF) søker trenere for troppsgymnastikk fra høsten 2022
Trondhjems Turnforening er en av Norges eldste idrettsforeninger grunnlagt i 1858. Vi holder til midtbyen i
hjerte av Trondheim og i toppidrettssenteret i Granåsen. Vi har 2400 medlemmer og tilbyr trening for barn,
unge og voksne 1 – 100 år. Vår kjernevirksomhet er grupper for foreldre og barn, gymlek, turn, tropp og
trampoline. I tillegg tilbyr vi parkour, oppvisning, voksenturn og mosjonsgrupper. Vi har konkurransegrupper
innen turn kvinner, turn menn og troppsgymnastikk. Vi er godt i gang med planlegging av ny turnhall og har
som mål å øke medlemstallet og utvikle våre aktiviteter i tiden som kommer. Har du lyst å være en del av vår
videre vekst så ta gjerne kontakt med oss.
Vi har det siste året utvidet våre grupper innen troppsgymnastikk og utviklet en nivåstige for våre
konkurransegrupper. Vi ønsker at flere skal turne mer og at alle som er 10 år og eldre skal ha mulighet til å
delta på konkurranseaktiviteter på sitt nivå. Du kan lese mer om vår konkurranseaktivitet HER
For å følge opp alle våre gymnaster på alle nivåer trenger vi nå flere trenere.
Vi vil vurdere trenere på timesbasis og i % stillinger.
ARBEIDSOPPGAVER
Arbeidsoppgaver vil være avhengig av type stilling.
– Trening av barn og ungdom i konkurransegruppene nivå 1-9
– Planlegge og tilrettelegge treninger
– Være en del av vårt trenerteam for konkurransegruppene
– Bidra med foreningens utvikling og drift
– Bidra ved foreningens arrangementer
VI SØKER DEG SOM
– Brenner for troppsgymnastikk og som gleder seg til å jobbe i hallen
– Liker å samarbeide med andre trenere også på tvers av grener
– Har kompetanse og/eller erfaring innen trening av ungdom
– Gode pedagogiske kvaliteter
– Verdsetter og bidrar til positiv kommunikasjon
– Har du idrettsfaglige kurs vil dette vektlegges

VI KAN TILBY
– En spennende stilling i et godt etablert turnmiljø
– Mange entusiastiske utøvere og trenere
– Kurs og/eller utdanning for personlig utvikling
– Pensjon- og forsikringsordning
– Lønn etter avtale
– Arbeidstid vil være ettermiddag, helg og kveld

SØKNADSFRIST 20.06.2022
Sendes: tt@trondhjemsturn.no, spørsmål kan rettes til daglig leder Kari Kvam tlf +47 95200915

