Ledigt jobb, tränare till Dackegymnasterna i Växjö!
Vi söker en eller två tränare som tillsammans med våra tränarteam kan fortsätta utveckla och driva
vår verksamhet framåt. Tjänsterna Tränare tävlingsgrupper trupp och Tränare yngre
tävlingsgrupper och bredd kan sökas var för sig på deltid eller kombineras till en heltidstjänst.

Gymnastiktränare med inriktning för tävlingsgrupper
truppgymnastik.
Vi söker en tränare på deltid till våra tävlingsgrupper som idag tränar på rikssexan och upp till JSM
nivå. Vi ser gärna dig som har ett stort engagemang, intresse för sporten, med en ambitionsnivå och
kunskap för att utveckla föreningens tävlingsgrupper. Tjänstens omfattning och innehåll kan
individanpassas.

Arbetsbeskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•

Långsiktigt och kortsiktig planering för grupperna
Arbeta för att uppnå föreningens målsättningar avseende tävling
Samverka, koordinera och leda ledarteamen kring grupperna
Utbilda och kompetensutveckla ledare i föreningen
Arbeta med föreningens röda tråd i tävlingsverksamheten.
Administration kring grupperna
Driva och leda projekt
Läger och tävlingar

Om dig
Vi ser att du har kompetens i truppgymnastik och motsvarande utbildningssteg 2 i Tumbling och
trampett eller högre. Du har god förmåga att samarbeta, bra på att kommunicera med såväl
gymnaster, ledare och föräldrar. Vidare så brinner du för och har en förmåga att utveckla, motivera
och entusiasmera barn och ungdomar. Det är en förutsättning att du förstår svenska och engelska i
såväl tal som skrift.

Gymnastiktränare med inriktning yngre
tävlingsgrupper och breddgrupper.
Vi söker en tränare på deltid för att arbeta med våra breddgrupper och förberedande
tävlingsgrupper. Huvuddelen av vår verksamhet tar utgångspunkt i truppgymnastik. Vi förutsätter att
du har ett brinnande intresse för gymnastik samt att du tror på att alla gymnaster har talang och att
de ska få utvecklas på sina villkor.

Dina arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•

Planera och leda träningar med stort engagemang.
Utveckla verksamheten för föreningens barn och breddgrupper.
Samverka, koordinera och leda ledarteamen kring grupperna
Arbeta med föreningens röda tråd i barn och ungdomsverksamhet samt de förberedande
tävlingsgrupperna
Utveckla föreningens utbud inom träning för breddgymnastik
Driva och leda projekt
Ta fram träningsupplägg för barn och breddgrupper
Läger

Som gymnastiktränare för yngre tävlingsgrupper behöver du ha:
•
•
•
•
•
•

Kompetens inom Truppgymnastik motsvarande steg 1.
Kompetens inom andra gymnastikdiscipliner är meriterande
God förmåga att samarbeta.
Intresse och stor vilja att vidareutveckla dig själv.
God förmåga att kommunicera med gymnaster, ledare och föräldrar
Förstår svenska i tal och skrift

Arbetstiden för tjänsterna är i huvudsak förlagd till kvällar och helger. Som anställd kommer du att
arbeta tillsammans med vår sportchef och kanslist för att driva föreningens verksamhet emot
uppsatta mål.

Om oss
Dackegymnasterna är en förening placera centralt i Småland. Vår verksamhet finns i stora delar av
Växjö och en central punkt är specialhallen Gymnastikens hus i Växjö där kärnan av vår verksamhet
är placerad. Föreningen har idag 1150 medlemmar och är en av Växjös största föreningar.
Basen i verksamheten är barngymnastik och truppgymnastik, men vi har även ett flertal grupper inom
parkour. Föreningen deltar i olika skolsamarbeten, bland annat så startar vi en lokal idrottsprofil med
inriktning mot truppgymnastik på gymnasienivå. Vi är även i en process med att arbeta fram nya
långsiktiga och kortsiktiga verksamhetsmåll. Arbetet går under visionen Dackegymnasterna, föreningen
där gymnastiken förenar och gör skillnad. En del i det arbetet är att bli certifierade i Växjö kommuns
projekt ”Säker och trygg förening”.

Kontaktinformation
Ansökan med cv och personligt brev skickas till Tobias.bjorn@dackegymnasterna.se senast 15 juli. Vi
kommer att genomföra intervjuer löpande, så ansök snarast. Om du har frågor gällande tjänsten går
det bra att skicka dem till samma mejladress.
Välkommen med din ansökan!

