STAG Turn er en aktiv turngruppe i idylliske Stavern. Klubben er regjerende
norgesmestere og har flere landslagsutøvere. Vi har en stor gruppe med spennende
utøvere i en ny, fantastisk turnhall.
STAG søker nå etter en hovedtrener/teamgymtrener i 100% stilling som kan
bidra med å ivareta og videreutvikle miljøet og nivået til våre
konkurransepartier, samt bistå trenerstabben med internkursing og
konkurranseforberedende arbeid.

Vi tilbyr:
▪ En spennende jobb i en av Norges mest meriterte turnklubber
▪ Muligheten til å delta og utvikle en flott trenerstab
og dedikerte, målbevisste utøvere
▪ Deltakelse på relevante kurs og samlinger
▪ Stilling vil til dels kunne tilrettelegges og formes sammen med kandidaten
▪ Planlegging/kontordag
▪ Lønn etter avtale

Arbeidsoppgaver:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hovedansvar for alle konkurransepartier (teamgym)
Planlegging og gjennomføring av treningene og treningssamlingene
Ansvar for trenerteam på aspirant, rekrutt, junior og senior
Bistå trenerteam på bredde ved behov
Bygge opp en kompetanse-/idebank for klubben
Planlegge og gjennomføre internkursing for trenere
Konkurranseansvarlig for konkurransepartier (helgereiser må påregnes)
Møteaktivitet i forbindelse med sesongoppstart.

Kvalifikasjoner:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Høy kompetanse innenfor troppsturn og teamgym
Erfaring som teamgymtrener
Ledererfaring
Gode kommunikasjonsevner
Gyldig politiattest
Personlige egenskaper vil vektlegges høyt

Personlige egenskaper:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du er engasjert, serviceinnstilt og initiativrik
Du er en god relasjonsbygger
Du har evne til å jobbe selvstendig og i team
Du er strukturert og har god gjennomføringsevne
Du er verdiskapende og rettferdig
Du er detaljorientert
Du er fleksibel og tilgjengelig for kollegaer, medlemmer og styret.
Vi hører gjerne fra deg dersom dette virker interessant!

Tiltredelse etter avtale.
Søknadsfrist 20.november 2020. Dog har vi forståelse for at det i disse tider kan være
behov for å ha tilstrekkelig tid til å gjøre vurderinger og avklaringer. I så tilfelle ønsker vi
gjerne en dialog på dette.

Søknad med CV sendes til:

Lars Gunnar Risa
Telefon: +47 99001091
E-post lars.stagturn@gmail.com

