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FULLTIDSTRENER TIL TURN KVINNER 

 

Njård er en fleridrettsklubb på Oslo vest. Visjonen til klubben er «Sammen bli vi best» og 

våre viktigste verdier er: inkluderende, trygge, entusiastiske og stolte. Njårds turnavdeling 

søker nå etter en fulltidstrener som synes at klubben har en spennende visjon og som vil 

bidra til å gjøre Njårds gymnaster enda bedre. Turnavdelingen har ca. 950 medlemmer og 

et konkurranse-/eliteparti for turn kvinner med ca. 40 jenter. 

Vi har en ny turnhall med gode fasiliteter som er til vår fulle disposisjon. Vårt mål er å ha 

gymnaster på alle nivåer: regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Vi søker en entusiastisk og nytenkende trener med gode egenskaper i den artistiske delen 

av idretten, inkludert koreografi og bom. Stillingen er fulltid, hovedsakelig 

ettermiddag/kveld og helger. 

 

Arbeidsoppgaver: 

• Utvikle og trene konkurransepartiet Turn Kvinner 

• Ballett med konkurransepartiet Turn Kvinner 

• Koreografi for konkurransepartiet Turn Kvinner 

• Bistå andre partier med programutvikling og generell coaching/rådgivning 

• Lage målsettinger for den enkelte utøver i samarbeid med sportslig leder og 

trenere  

• Delta på konkurranser og treningsleirer 

• Delta på forbundets relevante aktiviteter etter avtale med NTGF/sportslig leder 

• Ha en aktiv rolle i rekruttering av turntalenter til konkurransepartiet i samarbeid 

med øvrige trenere og sportslig leder 

• Være med på å skape klubbkulturen «sammen blir vi best» blant utøvere, 

trenere, administrasjon og foreldre 

 

Kvalifikasjoner:  

• Høy faglig turnkompetanse 

• Utdannelse innen gym eller/og pedagogikk 

• Gode egenskaper i sikring og mottak 

• Noe erfaring fra trenervirksomhet på klubb eller forbundsnivå 

• Fokusert og ambisiøs på vegne av gymnastene 

• Strukturert og god til planlegging 

• Gode lederegenskaper 

• Energisk 

• Noe erfaring med microsoft office og sosiale medier 
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Arbeidstiden er i gjennomsnitt 37,5 timer pr uke, der hovedvekten av arbeidstiden vil 

være som fast trener i hall, men også bestå av ukentlig planleggingstid og 

arrangementer i løpet av året. Lønn er etter avtale.   
 

Njård turn har et stort og velfungerende trenerteam som samarbeider bra. Treneren skal 

være en del av dette trenerteamet og hans/hennes hovedfokus blir å øke kvaliteten på de 

kvinnelige gymnastene og skape et godt idrettsmiljø med fokus på mestringsfølelsen. Vi 

leter etter en person som kan tenke seg å jobbe for oss i lang tid fremover. 

 

Ønskes ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt med Sportslig Leder Njård Turn – 

Jan Schroé på tlf: 46696376 eller e-post turn@njaard.no 
 

 

 

 


