Sollentunagymnasterna söker Teknisk tränare  TRUPP
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% från och med augusti. Arbetstiden är fördelad främst
på kvällar och helger med viss tid för administration och planering, enligt överenskommelse. Du
kommer arbeta tillsammans med ledarteam i tävlingstrupper för både killar och tjejer i olika åldrar.
Vi vill att du i samarbete med vår truppchef, skapar goda förutsättningar för att ledarteamen ska
kunna träna våra gymnaster säkert och med god teknik.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
●
●
●
●
●
●

Bistå med teknisk kompetens i hallen för olika tävlingsgrupper
Vara behjälplig med termins och träningsplaneringar
Delta på vissa läger, tävlingar och föreningsevent
Hålla i workshops och interna utbildningar
Aktivt jobba i olika grupper för att utveckla samt sprida vår progressionsstege
I samarbete med Truppchef, driva utvecklingen i vår truppsektion

Vi ser att du:
●
●
●
●
●
●

Är Nyfiken, Ödmjuk och engagerad
Har lätt för att samarbeta med olika människor
Har ett coachande ledarskap
Har en vilja att utvecklas och att utveckla
Har god förståelse för såväl mental som fysisk utveckling
Har minst steg 3 utbildning

Meriterande är även:
●

Eftergymnasial ledar/tränarskapsutbildning

Om föreningen:
Sollentunagymnasterna startades 1979 och är idag en av Sollentunas största föreningar med ca
1800 medlemmar och ca 300 ledare. Vi har en stor bredd i föreningen med såväl tränings som
tävlingsgymnastik. Vi tävlar i följande discipliner: Trupp, MaAG och KvAG samt Parkour/tricking.
Våra värdeord är: GLÄDJE, KVALITET, UTVECKLING, RESPEKT och SAMARBETE. Du kan läsa mer om
vår förening på www.sollentunagymnasterna.se
I truppsektionen är det ca 500 gymnaster från 6 år och uppåt och vi tävlar på alla nivåer från
minitrupptävlingar till SM. Vi har en truppchef, Niklas Weivers som tillsammans med ett stort antal
duktiga ledare, driver truppsektionen framåt.
För mer information kontakta Jeanette Ifwer Kjellberg, 
sportchef@sollentunagymnasterna.se
Vi ser fram emot din ansökan som ska innehålla: personligt brev, CV och kontaktuppgifter.
Ansökan skickas till 
sportchef@sollentunagymnasterna.se
och märk ansökan med ”Tränare”.

