Malvik Turn og RG søker
trener for Rytmisk Gymnastikk (RG)
Malvik Turn og RG er en klubb med omtrent 200 medlemmer, fordelt på grenene teamgym og rytmisk gymnastikk. Vi
er en klubb med både bredde- og konkurransegymnaster, og
har parti og arrangementer for alle nivåer og aldre. Klubben
er i utvikling, og vi søker etter en dyktig trener som kan bidra
med faglig kompetanse og utvikling av vårt treningstilbud på
RG-siden.
Som trener vil du ha det sportslige og faglige ansvaret for RG-treningene. Dette innebærer:
• Utarbeiding av treningsplaner (for perioder og enkelttreninger)
• Gjennomføring av varierte og motiverende treninger som er tilpasset utøvere på alle
nivå
• Jobbing med ulike aldersgrupper og nivåer
• Bidra til rekruttering
• Bidra til faglig utvikling av hjelpe/assistenttrenere i klubben
• Å jobbe for et godt treningsmiljø
• Deltagelse på aktuelle kurs/seminarer
Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:
• Trenererfaring og trenerkurs i rytmisk gymnastikk
• Pedagogisk trenerstil og gode samarbeidsevner
• Bør ha erfaring fra arbeid med barn og unge
• Har kjennskap til internasjonalt reglement, og det er en fordel med konkurranse- og
dommererfaring
• Må snakke engelsk eller norsk
• Må kunne legge frem politiattest
• Ballettkompetanse er en stor fordel
• Vi ønsker oss en trener som vil samarbeide med andre for å ta RG-gruppa i Malvik til
et høyere nivå
Hva kan vi tilby:
• 80-100% stilling
• Lønn etter avtale
• Aktiv rolle i RG-gruppa i klubben
• Utvikling av RG i kretsen
Tiltredelse i august 2019. Arbeidet vil i hovedsak foregå på kveldstid og det må beregnes arbeid i helger. Etterhvert vil det kunne påregnes flere administrative oppgaver. Som trener i
Malvik turn og RG må du følge generelle retningslinjer og regler for norsk idrett, samt klubbens egne retningslinjer.
Søknad med CV og referanser sendes til: styret@malvikturnogrg.no innen 20. juni 2019.
Kontakt: Vibeke Trøa, daglig leder i Malvik turn og RG; dagligleder@malvikturnogrg.no eller
Marte Stalsberg, hovedtrener RG; marte.stalsberg@hotmail.com.

