Århus Fremad Atletik
søger træner til
Børn- og Ungeafdelingen
Kunne du tænke dig at...
Blive en del
af et fedt trænerstab
blandt trænede
idrætsudøvere?
Have
indflydelse på
udformningen af
træningen?

Dygtiggøre
og motivere børn og unge i
alderen 6-15 år i atletikkens
discipliner?

Booste cv’et
med relevant
trænererfaring?

Jobbeskrivelse
Aarhus Fremad Atletik er en atletikklub med en
ungdomsafdeling i rivende udvikling. Med henblik på
fortsat at styrke den positive udvikling søger vi lige
nu 2 trænere.
Børn- og ungdomsafdelingen tæller i dag godt 50
børn i alderen 6 til 15 år, som trænes af vores 4
dygtige og motiverede ungdoms trænere.
Du vil komme til at indgå i Aarhus Fremads trænergruppe, hvor du løbende bliver tilbudt diverse
træneruddannelse under Dansk Atletik Forbund og
DGI. Derudover er der rig mulighed for at du kan
komme til at præge holdene.
Vi tilbyder en attraktiv lønpakke i henhold til
kvalifikationer.
Sidste frist for ansøgning er 31.08.2021.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Få et lønnet
studiejob, som
tilmed gør dig sund
og glad?

Deltage i
trænerkurser ved
DAF og DGI?

- Så er jobbet noget for dig!
Vi forventer at du...
- kan være træner 2 gange om ugen
(mandag og torsdag kl. 17:00 – 18:15)
- kan lide at arbejde med børn og hjælpe med
at motivere dem.
- har erfaring med idræt f.eks. i forbindelse
med studie (idræt, fysioterapeut eller lign.)
eller dyrker/har dyrket idræt i foreningsregi.
Det er ikke et krav med erfaring indenfor atletik, men
vi forventer, at du deltager i relevante kurser hvis
nødvendigt. Men andre ord sørger vi for, at du bliver
klædt godt på til rollen.
Tror du, dette er noget for dig, så kontakt formand
Flemming Krabbenhøft (tlf: 52505030 og email:
fkr@lacto-technology.com), hvor du er også velkommen til at stille spørgsmål og høre meget mere om
Aarhus Fremad Atletik og de muligheder, som byder
sig.
Venlig hilsen
Århus Fremad Atletik

