Borås Gymnastiksällskap söker en anställd tränare på minst 50%.
Sven Eriksonsgymnasiet söker en tränare för Truppgymnasiet 35%
Borås Gymnastiksällskap söker en tränare som kan vara med att utveckla föreningens tävlings- och
elitverksamhet. Som anställd tränare söker vi dig som är driftig och kan jobba under eget ansvar,
likväl som efter givna riktlinjer. Tjänsten är beräknad på ca 50%.

Om föreningen
Vi har ca 1500 medlemmar varav ca 150 inom tävlingssektionen, bestående av truppgymnastik och
trampolin. Föreningen har idag ca 70 ledare, varav för närvarande ca 20 inom tävlingssektionen. Vi
har en verksamhet både med bredd- och tävlingsgymnastik, där vi har trupper som vi önskar ska
delta på samtliga Gymnastikförbundets RM-nivåer. Idag tränar alla tävlingsgrupper i vår nya gymnastikhall, Gymnastikens Hus Sjuhäradshallen, i Borås.
Borås Gymnastiksällskap står också som tillgänglig förening för Truppgymnasiet på
Sven Eriksonsgymnasiet som startades hösten 2015.
Här har du nu chansen att kombinera dessa två tjänster med varandra.

Arbetsuppgifter

Huvuddelen av arbetsuppgiften är att vara tränare i truppgymnastik för en eller flera av våra grupper.
Resterande del kommer att omfatta uppföljning och kvalitetssäkring av träning samt av ledare inom
tävlingssektorn. Utöver detta kommer du att planera och ansvara för egna arrangerade tävlingar
tillsammans med tävlingskommittén i föreningen. Arbetstiden är varierande men är till stor del förlagd kvällstid då våra trupper tränar. Läs mer om truppgymnasiets arbetsuppgifter på
boras.se/lediga jobb

Kvalifikationer som tränare hos Borås GS

Vi söker dig med:
• Gymnastikförbundets steg 4-utbilningar inom truppgymnastik eller motsvarande utbildning
• Erfarenhet av att träna gymnaster på lägst RM-nivå
Meriterande erfarenheter/utbildningar:
• Erfarenhet av att träna gymnaster på högre nivå än RM
• Pedagogisk utbildning
• Idrottsutbildning
Sista ansökningsdag 2017-12-10
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Frågor Ang. lärartjänsten Upplysningar lämnas av

Anders Nilsson, tfn 0768-88 59 13.
www.boras.se/ledigajobb
Fackliga företrädare är Mikaéla Andersson (Lärarnas Riksförbund), Anders Mases (Lärarförbundet).
Du når de fackliga företrädarna genom att ringa Borås Stads växel 033-35 70 00.

Om du är intresserad av tjänsten på Borås GS skicka en ansökan till kansli@borasgs.se, bifoga
personligt brev, CV samt kontaktuppgifter. Märk mailet med ”Anställd tränare”.
Vid frågor kontakta Linda Karlsson på linda.karlsson@crossnordic.se

