Heming Basis søker ny hovedtrener
Heming Basis er en egen avdeling i IL Heming, og den viktigste innfallsporten til idrett, Heming og
øvrige idretter. Hovedtrener i Basis har ansvaret for det daglige idrettstilbudet i Heming Basis.
Hovedtreneren skal delta i videreutviklingen av Heming Basis og IL Heming, og sikre at vi på kort
og lang sikt fremstår som et attraktivt idrettslag for våre medlemmer!

Ansvar og arbeidsoppgaver omfatter:
•
•
•
•
•
•

utforme og gjennomføre økter med sportslig innhold til alle treningene i Basis
være ansvarlig trener på våre aktiviteter og for trenerne
koordinere trenere til alle timene i samarbeid med adm. leder
skape et trygt idrettsmiljø for barn fra 4-14 år
være delaktig i å utvikle et godt breddetilbud på tvers av Hemings øvrige idretter
være delaktig i å utvikle et lavterskeltilbud innen variert idrett opp til 16 år

Ønskede faglige kvalifikasjoner og erfaring
•
•

Generell og variert idrettskompetanse – gjerne allidrett, turn, osv.
Erfaring som trener for barn

Ønskede personlige egenskaper
•
•
•
•
•

Leken og svært glad i barn
Omsorgsfull overfor barn og unge
Initiativrik, villig til å ta i et tak og fleksibel
God på samarbeid
Evne til å sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og å være selvstendig

Arbeidstid
•
•
•

Vi ønsker at hovedtrener er til stede på de fleste av aktivitetene som avholdes mandagtorsdag mellom 15:00 og 19:00 (variasjoner kan forekomme)
I tillegg kommer noe administrativt arbeid
Arbeidstiden følger normalt skoleruten, men tre ukers sommerskoler (heltid) er inkludert.

Omfang:
Stillingsprosent er i utgangspunktet 50% (se punkt om arbeidstid), redusert arbeidsbelastning i
skoleferiene. Stillingen kan også eventuelt kombineres med oppgaver som trener i øvrige
avdelinger.
Du vil bli ansatt i et midlertidig 2-årig engasjement som idrettstrener, etter Arbeidsmiljølovens
§14-9, 2.ledd.

Vi kan tilby:
•
•
•
•
•

Ordnede arbeidsforhold i et hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler
Et stort fellesskap med høy idrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter
Mulighet til å påvirke utvikling av et ledende idrettslag, med høy grad av engasjement,
involvering og frivillighet!
IL Heming støtter mangfold og et inkluderende arbeidsliv - og at alt fra nyutdannede til
kandidater med et langt arbeidsliv bak seg oppfordres til å søke
Lønn etter avtale

Arbeidssted:
IL Hemings anlegg på Slemdal i Oslo, rett ved Gråkammen T-banestasjon. Oppstart 15. april.

Søknadsfrist 28. februar. Send kortfattet søknad/CV til stillingbasis@heming.no eller bruk FINNkode 170371038.
•
•

For mer informasjon om Heming Basis, kontakt styreleder i Heming Basis,
Caroline Borch-Nielsen, mobil 478 13 884.
For mer informasjon om IL Heming, kontakt daglig leder i IL Heming,
Einar Eide-Fredriksen, mobil 926 35 045.

Om IL Heming
Idrettslaget Heming ble stiftet i 1916 og er Norges største fleridrettslag med ca 5.900
medlemmer innenfor ulike sommer- og vinteridretter. IL Heming holder til på Slemdal i Oslo hvor
vi har et fantastisk idrettsanlegg med klubbhus, kunstgressbaner, idrettshaller, tennisbaner,
trampolinehall, treningssenter og flere utendørs aktivitetsområder. IL Heming har 44 fast
ansatte, i tillegg til over 300 timelønnede trenere og mange hundre frivillige som sørger for å
skape det beste breddeidrettstilbud til barn og unge hver eneste dag. IL Heming omsatte i 2019
totalt for ca 60 millioner kroner og har en solid økonomi.
For mer informasjon om IL Heming, se www.heming.no.
Heming Basis er en avdeling i IL Heming, med eget styre, regnskap og ansatte. Heming Basis’
hovedfokus er allidrett for barn mellom 4-8 år. Basisavdelingen består av også av parkour, turn
og friidrett for barn mellom 6-14 år. Vår filosofi er at Heming Basis skal være et aktivitetstilbud
for barn med vekt på mestring, trygghet, ikke-konkurrerende aktivitet og allsidighet. Trenerne er
med på å introdusere fysisk aktivitet fra tidlig alder samtidig som de skal skape interesse og
glede ved allsidighet etterhvert som barna blir eldre. Vi bruker gymsal, trampolinehall,
friidrettsbane og utendørs hinderløyper, samt moderne kontorlokaler i nytt klubbhus.
For mer informasjon om Heming Basis, se www.heming.no/basis.

