
 

 

 
 

 
 

Trondhjems Turnforening er en av landets eldste turnforeninger. Vi har rundt 1800 aktive medlemmer og holder til i sentrum av Trondheim. 
Trondhjems Turnforening har siden oppstart drevet med tradisjonell apparatturn, men har siden starten av 2000 tallet også hatt 
konkurransegrupper for troppsgymnastikk. Trondhjems Turnforening søker nå etter hovedtrener for vår troppsgruppe. Vi leter etter en 
trener med erfaring i lagbygging og troppsgymnastikk på høyt nivå, med gode kommunikasjonsevne og som er villig til å jobbe i tråd med 
klubbstrategier for å oppnå klubbens ambisjoner og mål. 
 

Hovedarbeidsoppgaver: 

• Hovedtrener for TTs Teamgym tropp og alle tilsluttende rekrutteringsgrupper. 

• Daglig oppfølging av alle trenere i trenerteamet for Teamgym og dens rekrutteringsgrupper. 

• Planarbeid i form av uke, månde - og årsplaner. 

• Bistå i planlegging og gjennomføring av TTs arrangementer som stevner, konkurranser og oppvisninger. 

• Arbeid med kurs og kompetansehevingstiltak for instruktører i TT. 

• Informasjonsansvar og bindeledd mellom administrasjon, trenere og foreldre. 

• Administrativt arbeid mot planlegging av arrangementer reiser til konkurranser og samlinger, påmeldinger og andre aktuelle 

administrative oppgaver. 

 

Kvalifikasjoner: 

• God kompetanse, erfaring og trenerbakgrunn innen alle tre apparater i teamgym. 

• God kjennskap til reglement. 

• Evne til å jobbe systematisk og dokumentere treningsaktivitetene. 

• Politiattest vil bli etterspurt. 

• Snakke ett scandinavisk språk, eller engelsk og være villig til å lære norsk. 

• Stillingen vil kreve at man har mulighet til å jobbe ettermiddag, kveld og helg. 

• Stillingen vil kreve deltakelse på reiser i forbindelse med konkurranser og samlinger. 

 

Personlige ferdigheter: 

• Positiv og energisk med en lidenskap for turnsporten. 

• Sterke kommunikasjonsferdigheter. 

• Gode mellommenneskelige evner og positiv relasjonsbyggende personlighet. 

• Evne til å jobbe i lag med andre trenere. 

• Gode pedagogiske og organisatoriske evner.  

 

Vi kan tilby: 

• Spennende stilling i et sosialt, profesjonelt arbeidsmiljø. 

• Tett samarbeid med administrasjon og hovedtrenere for turn kvinner og menn. 

• Konkurransedyktig lønn pluss fordeler - avhengig av erfaring 

 

For mer informasjon eller spørsmål angående stillingen, vennligst kontakt daglig leder  
Kari Kvam +47 95200915 og besøk vår hjemmeside på www.trondhjemsturn.no. 
 
Søknad og CV bes sendes til kari.kvam@trondhjemsturn.no innen november 2018.  
 
Vi ser frem til å høre fra deg. 
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