Dackegymnasterna söker tränare!
Vi söker en tränare på deltid eller heltid med start i augusti 2020. Tjänsten kommer i första hand att
vara riktat mot arbete med våra äldre tävlingsgrupper.

Om oss
Dackegymnasterna är en förening placerad 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 1200 medlemmar varav 180 ledare och är en av Växjös största
föreningar. Föreningen jobbar utifrån visionen ”att vara en ledande föreningen där gymnastiken
förenar och gör skillnad”. Våra fem värdeord, Glädje & Gemenskap, Utveckling & Kvalitet och
Engagemang, ska genomsyra hela föreningen.
Basen i föreningen är barngymnastik och truppgymnastik, men vi har även grupper inom parkour,
Alla kan gympa och AMT. Föreningen deltar i olika skolsamarbeten, bland annat en lokal idrottsprofil
på gymnasienivå med inriktning mot truppgymnastik.

Tjänst med inriktning mot tävling
Dackegymnasterna har idag grupper som tränar och tävlar på Riks 6 till SM nivå. Tjänsten kommer i
huvudsak att inriktas på denna målgrupp. I tjänsten ingår även att du deltar i olika projekt och
arbetar för att föreningen ska nå både långsiktiga och kortsiktiga verksamhetsmål. Tjänstens
omfattning och innehåll kommer att individanpassas utifrån dig som sökande.
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Arbetsbeskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Långsiktig 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
Skolsamverkan

Om dig
Du som söker har ett stort engagemang och intresse för sporten.
Du har en hög ambitionsnivå och kunskap för att utveckla föreningens tävlingsgrupper.
Du har en kompetens och utbildning på minst steg 2 nivå inom både tumbling och trampett, en högre
kompetens är självklart meriterande för tjänsten.
Du kan arbeta bra både enskilt och i team där en god samarbetsförmåga är viktigt för arbetet och din
roll i föreningen.
Du är 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.
Vi ser gärna att du kommer med egna förslag och initiativ på hur föreningens verksamhet kan
utvecklas över tid. Det är en förutsättning att du förstår svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Arbetstiden för tjänsten 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.

Kontaktinformation
Ansökan med CV och personligt brev skickas till Tobias.bjorn@dackegymnasterna.se senast 26 april.
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!
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