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Søker hovedtrener med snarlig tiltredelse:
Gjelleråsen Idrettsforening ble stiftet 6.mars 1935. Klubben har vokst seg stor og er en av de fremste når
det gjelder tilbud av aktiviteter. Klubben har over 2000 medlemmer fordelt på 7 aktivitetsgrupper som er
fotball, ski, svømming, turn, innebandy, klatring og handicap-gruppe. Gjelleråsen IF Svømming består av 50
medlemmer, konkurransesvømmere junior, rekrutt, kurs, og mastersvømmere med hjemmebane på Li ved
Gjelleråsen. I 2021 åpner ny svømmehall i Hakadal som gir to 25 meters basseng og gode treningsforhold.
Gjelleråsen IF svømming søker ny hovedtrener, en hovedtrener som ønsker å bygge en sterk klubb med
bredde og topp for fremtiden. Klubben består av totalt 30 svømmere på ulike nivåer hvor konkurranse
gruppen pr i dag har ca 10 svømmere. Økonomien i klubben er sterk, noe som gir gode muligheter for
satsing på bredde og topp fremover.
Nedslagsfelt for rekruttering er Nittedal kommune med 20 000 innbyggere og med to 25 meters basseng fra
neste år er potensialet til stede for å bygge en sterk kultur og klubb. Dette er en utfordring som vi håper er
vanskelig å si nei til.
Hovedoppgaver:
●
●
●
●
●

Trener for klubbens konkurransepartier
Planlegge, gjennomføre og evaluere treninger
Oppfølging av utøvere på trening/stevner/leirer
Jobbe for å utvikle våre utøvere
Ivareta kommunikasjon med utøvere og foreldre

Vi kan tilby:
●
●
●
●

Ca. 50% stilling, med mulighet for utvidelse på sikt for rett kandidat
Konkurransedyktige betingelser
En spennende mulighet for å bygge klubb og kultur
Gode treningsforhold i Nittedal

Vi ønsker en trener som har:
●
●
●
●
●
●

Visjoner og kunnskap for hvordan en klubb skal utvikles og bygges både i topp og bredde
Høy svømmefaglig kompetanse og kan vise til resultater
Utdannelse fra universitet eller høgskole innenfor idrett, fysisk aktivitet, kroppsøving eller tilsvarende.
Gode kommunikasjonsevner
Engasjerende og motiverende for både svømmere, trenere og instruktører
Førerkort klasse B og disponerer bil

Søknad med CV til svomming@gif.idrett.no - gyldig politiattest må forelegges ved tilbud om ansettelse.

