Motus-Salto söker friståendetränare i truppgymnastik
Gymnastikklubben Motus-Salto är en framgångsrik förening inom Truppgymnastik. Vi har idag upp emot
250 gymnaster inom truppsektionen och har en hög ambition om framgångsrikt deltagande på såväl
nationella som internationella mästerskap.
Vi söker nu en friståendetränare som tillsammans med vårt tränarteam och klubbchef kan vidareutveckla
och driva vår verksamhet inom truppgymnastik. Vi förutsätter att du har en hög ambitionsnivå, kompetens
samt erfarenhet av truppgymnastik. Du kommer framförallt träna gymnaster som idag ligger på USM-SM
nivå, men även våra yngre trupper. Tjänstens omfattning, 70-85 %, beror på den sökande.
Dina arbetsuppgifter:
-

Skapa och utveckla friståenden
Ta fram tränings- och tävlingsupplägg på kort och lång sikt
Planera och genomföra träningar med stort engagemang
Att i nära samverkan med dina tränarkollegor vara en drivande kraft i den fortsätta utvecklingen av
verksamheten
Bidra till kollegernas kompetensutveckling t.ex. genom internutbildning och aktivt stöd i vardagen

För att klara rollen krävs att du:
-

Har hög kompetens i truppgymnastik och stor vilja att vidareutveckla dig själv
Har förmåga att utveckla gymnasten utifrån individens förutsättningar
Har lätt för att kommunicera med gymnaster, föräldrar och tränarkollegor
Har hög flexibilitet kring arbetstider då träningarna är förlagda till kvällar och helger
Har erfarnehet av att skapa och utveckla friståenden
Förstår svenska i tal och skrift

Ansök senast 31 juli, vi kommer dock genomföra intervjuer löpande så ansök snarast. Maila din ansökan till
klubbchef@motussalto.com

GK Motus-Salto – Ett känt namn på Sveriges gymnastikkarta
Vi är en förening som målmedvetet satsar på elitverksamheten med ambitionen att nå resultat på såväl nationella som
internationella tävlingsarenor. Våra tävlingsdiscipliner är Manlig Artistisk Gymnastik, Kvinnlig Artistisk Gymnastik samt
Truppgymnastik.
GK Motus-Salto har haft både individuella gymnaster och truppgymnaster på nationella och internationella
mästerskap som SM, EM och VM. Målet för GK Motus-Salto är att vara en av landets ledande gymnastikföreningar
inom både Artistisk Gymnastik och Truppgymnastik.
Mer information på www.motussalto.com

