Drammens Turnforening søker trener til
konkurranseavdelingen Turn Kvinner
Drammens Turnforening har som hensikt å bidra til positiv utvikling av fysiske ferdigheter, og gjennom
samarbeid og vennskap utbre interessen for vår idrett. Vi er Norges 3. eldste turnforening med både bredde- og
konkurranse lag innen apparat og troppsturn med over 900 medlemmer i 2019.
Vi i Drammens Turnforening søker nå deltidstrener til vårt trenerteam på konkurransepartiene innen Turn
Kvinner. Vi har en konkurranseavdeling bestående av tre partier; aspirant, rekrutt og junior. Treningene skjer
på ettermiddag/kveld i ukedagene med konkurranser i helgene, med få konkurranser under disse korona-tider.
Vi ser for oss en mulighet for å kunne kombinere en 50 % trenerstilling med 50 % administrativt arbeid for riktig
kandidat. Dette vil da innebære planlegging, administrativt arbeid og konkurranser/samlinger.
Vi ønsker å videreutvikle konkurranseavdelingen og komme tilbake i Norgestoppen i Turn Kvinner igjen. Derfor
trenger vi en trener som har god kunnskap innen apparatturn kvinner og som kan bidra til utvikling av
gymnaster regionalt og potensielt internasjonalt sammen med vårt eksisterende trenerteam. Vi er en forening
som satser på samhold, kompetanseutvikling og vekst gjennom utfordringer, og håper du deler samme positive
og proaktive verdier som oss. Vi er en litt annerledes organisasjon, om det er foretrukket å få beskjed om hva
du skal og hvordan du skal jobbe og løse problemer. Da er ikke dette stedet for deg. Vi ønsker å gi ansatte
friheter for kreativitet og samarbeid. Dette betyr at mikroorganisering ikke er vår metode, men setter
ambisjoner for prestasjoner og utvikling.
Arbeidsoppgaver:
Ansvar for planlegging og gjennomføring av trening i konkurransegruppen turn kvinner i samarbeid
med trenerteam og kollegaer.
Deltagelse på konkurranser og samlinger.
Bidra med kompetanseheving innad i foreningen.
Bidra til å skape et godt treningsmiljø med fokus på mestringsglede og idrettsfellesskap for både
utøvere og trenerteam
Kvalifikasjoner:
Høy faglig turnkompetanse innen Turn Kvinner
Erfaring i trenerrollen
Gode ferdigheter i sikring og mottak
Gode samarbeidsevner
Gode pedagogiske og organisatoriske evner
Den ansatte må følge retningslinjer og regler for norsk idrett samt Drammens Turnforening sine egne
retningslinjer og strategier.
Konkurransedyktig lønn. Oppstart januar 2021.
Som ansatt hos Drammens Turnforening vil du bli en del av en positiv, kompetent og inkluderende gjeng med
over 40 trenere og en proaktiv og støttende ledelse.
For spørsmål vedrørende stilling kontakt:
Kim Inge Nilsen
Tlf: (+47) 954 29 373
E-post: post@drammenturn.no
For mer informasjon om Drammens Turnforening se: https://www.drammenturn.no/
Søknad med CV sendes til post@drammenturn.no
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