Trondhjems Turnforening er en av Norges eldste idrettsforeninger grunnlagt i 1858.
Vi holder til i midtbyen i hjerte av Trondheim og i toppidrettssenteret i Granåsen.
Vi har rundt 1800 aktive medlemmer og tilbyr trening for barn, unge og voksne 1 – 100 år
Vår kjernevirksomhet er grupper for foreldre og barn, gymlek, turn, tropp og trampoline. I tillegg tilbyr vi
parkour, oppvisning, voksenturn og mosjonsgrupper. Vi har konkurransegrupper innen turn kvinner, turn menn
og troppsgymnastikk. Vi søker nå både hovedtrenere og medtrenere til alle våre grupper
Arbeidsoppgaver:
•
•
•

Planlegging og gjennomføring av trening for grupper du har ansvaret for.
Holde deg oppdatert på terminlisten og annen informasjon som skjer i foreningen.
Jobb på interne arrangementer der din gruppe deltar.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
•
•
•
•
•

Du har bakgrunn fra gymnastikk og turn eller annen idrettsaktivitet for barn og unge
Du brenner for idrett og aktivitet for barn, unge og voksne
Du er tålmodig og flink med barn og ungdom
Du tør å ta initiativ, er tydelig og kan lede en trening eller en mindre gruppe.
Du er positiv, inkluderende, og nysgjerrig på å lære

Vi kan tilby:
•
•
•
•
•
•

Et godt opparbeidet turntilbud i fine fasiliteter
Opplæring, påfyll av kompetanse og kursing underveis i semesteret.
Et ungt, positivt og utviklende miljø
Sosiale tilstelninger
Foreningens trener t-skjorte
Lønn etter avtale

Alle ansatte må arbeide innenfor de retningslinjer og regler som gjelder for norsk idrett generelt.
Arbeidstiden vil være på ettermiddag og kveldstid når breddeaktiviteten vår pågår i hverdagen, og på dagtid
lørdag og søndager. Vi ansetter trenere på timesbasis og i 50 – 60% stillinger
I ferier og helger har trenerne mulighet til å ta på seg ekstratimer i forbindelse med bursdager, åpnedager og
turncamper.
Alle trenere må før de starter delta på kick-off, dette er en gjennomgang av retningslinjer, startegi og de
aktivitetene vi tilbyr. Kick – off avholdes før semesteroppstart hvert halvår.
Neste semester starter 1.september 2020
Kan dette være noe for deg eller har du spørsmål send en mail til: jorun@trondhjemsturn.no

