
 

 
Sollentunagymnasterna 
Allfarvägen 4 
191 48 Sollentuna 

Sollentunagymnasterna söker teknisk trupptränare 
Vision: En aktiv gymnastikförening där alla får utvecklas på sin nivå. 

  
Är du vår näste tekniska trupptränare som tillsammans med oss är möjliggörare för våra 
ideella ledare och gymnaster att säkra kvalitet, utveckling, respekt, samarbete och glädje i 
gymnastiken? 
 
Vem är du? 
Du är tekniskt kunnig inom truppgymnastik och vill vara en del av utvecklingen av 
truppsektionen i en av Sveriges största gymnastikföreningar. Du är lyhörd, handlingskraftig 
och mycket engagerad i det du gör. Du tycker om förändring och är trygg med att jobba med 
coachande ledarskap tillsammans med våra ledarteam i föreningen. Du är nyfiken och du 
drivs av att göra andra nyfikna. Du är utbildad Trupp C (meriterande) 
 
Vad kommer du att göra? 
Under några eftermiddagar/kvällar ev. helgdag per vecka kommer du att dela din kompetens 
med ledarteam i föreningens trupper. Du kommer även tillsammans med truppansvariga att 
fortsätta utvecklingen av truppsektionen i enlighet med Svensk Gymnastik Vill. Alla våra 
anställda tränare har en administrativ del i tjänsten för att i olika projekt även bygga för 
framtiden.  
 
Vad erbjuder vi dig? 

·       En ekonomiskt stabil förening 
·       Ett stimulerande arbete, där du delar med dig av dina kunskaper. 
·       Ambitiösa och engagerade kollegor 
·       En trygg anställning 
·       Tjänstepension 
 

Tjänsten är deltid 50%,  tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde 
enligt överenskommelse. 
Du rapporterar till Sollentunagymnasternas Sportchef, Jeanette Ifwer Kjellberg. 
Vill du vara med på vår fortsatta resa framåt? Skicka din ansökan innehållande personligt 
brev, CV samt kontaktuppgifter till sportchef@sollentunagymnasterna.se 
 
Vår Värdegrund: Glädje till gymnastik där kvalitet står i fokus. Viljan får styra och alla 
verksamma får en chans att utvecklas och utmanas. Vi bygger en stark förening genom 
samarbete och respekterar varandra utifrån allas lika värde.  
 
Vår Verksamhetsidé: Erbjuda gymnastikverksamhet för alla barn och ungdomar i Sollentuna 
och dess närområde. Vi vill skapa en rolig, meningsfull och hälsosam fritid som ger möjlighet 
till utveckling och utmaning på den nivå man befinner sig. 
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