Børnetræner

søges

Kunne du tænke dig at...
Blive en del
af et fedt trænerstab
blandt trænede
idrætsudøvere?
Have
indflydelse på
udformningen af
træningen?

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

Give børn i alderen
6-8 år en legende og sjov
introduktion til sport?

Deltage i
trænerkurser ved
DAF og DGI?
Booste cv’et
med relevant
trænererfaring?

Så er jobbet noget for dig!
......................

Jobbeskrivelse
Aarhus Fremad Atletik er en atletikklub i rivende udvikling, og vi har derfor gjort plads til flere børn ved at
inddele holdene i aldersgrupper. Flere hold betyder flere
trænere!
Har du lyst til at motivere en håndfuld børn i alders gruppen 6-8 år, så er det måske DIG, der skal være vores nye
børnetræner?
Som børnetræner står du for træningen af vores yngste
medlemmer, hvor det primære fokus ligger på motorisk
træning, sådan at børnene får en legende introduktion
til de atletiske discipliner og mærker glæden ved fællesskabet og bevægelsen i kroppen.
Alle børn træner samtidig på Vejlby Stadion ved Skovbakken, og der er god mulighed for sparring og koordinering med de øvrige trænere. Vi sørger for, at du bliver klædt godt på til rollen som børne træner, ligesom
der er rig mulighed for, at du kan komme til at præge
træningen med dine egne idéer. Derudover tilbyder vi
dig løbende træneruddannelse under Dansk Atletik Forbund og DGI.

Vi forventer at du...
-

har lyst til og kan lide at arbejde med børn.
kan være træner 2 gange om ugen (mandag og
onsdag kl. 17:00 – 18:15).
kan lide at dyrke motion og kan motivere børn
til at bevæge sig. Jobbet kræver ingen erfaring
med atletik.

Vi tilbyder en attraktiv lønpakke i henhold til kvalifikationer.
Tror du, at dette er noget for dig, så kontakt formand
Flemming Krabbenhøft (tlf: 52505030 og email:
fkr@lacto-technology.com), hvor du også er velkommen
til at stille spørgsmål og høre meget mere om Aarhus
Fremad Atletik og de muligheder, som byder sig.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Venlig hilsen Aarhus Fremad Atletik

