Vi søker sportslig leder

Kort beskrivelse
.
Hammer Turn er en turnforening med over 1000 medlemmer, for det meste barn. Hammer Turn holder til i Lørenskog,
15 minutter fra Oslo Sentrum. Vi flyttet inn i ny turnhall høsten 2016 og har en stor breddeavdeling, samt
konkurransepartier innen turn jenter, turn gutter, tropp og Rytmisk Gymnastikk.
Som ett ledd i å forsterke administrasjonen samt videreutvikle vår klubb, våre trenere og gymnaster, ønsker man å
ansette en sportslig leder.
Stillingen kan være et engasjement eller fast ansettelse og kan kombineres med andre oppgaver i klubben.
Arbeidsoppgaver
 Sportslig leder skal være bindeledd mellom daglig leder og hovedtrenere/trenere/utøvere/foresatte
 Samarbeide med hovedtrenere
 Være medlem i sportslig utvalg og rapportere til daglig leder.
 Forme og følge opp trenerteamet
 Bidra med å videreutvikle klubben
 Bidra med planlegging og sette opp halvår/helårsplaner, samt utarbeide budsjett i samarbeid med
hovedtrenere
Kvalifikasjoner
 Kandidaten bør ha erfaring fra organisert idrett, gjerne høyt nivå
 Ledererfaring og være klar og tydelig i sin rolle
 Reell formell utdannelse for stillingen
 Det er en fordel med kunnskap om turn kvinner/turn menn og/eller troppsgymnastikk, men ikke et krav.
 Gode samarbeidsevner
 Kandidaten må kunne legge frem politiattest.
 Kandidaten må kunne snakke ett skandinavisk spåk eller godt engelsk
Egenskaper
Vi er ute etter deg som er positiv, initiativrik og engasjert i sitt arbeide, har gode samarbeidsevner og som trives med å
jobbe i team. Arbeidet vil til tider være hektisk og krevende, så du må trives med høyt aktivitetsnivå.
Betingelser
Arbeidet skjer i hovedsak på ettermiddag/kveldstid, det må påregnes noe dagtid/prosjekter og helgearbeid
Betingelser og tiltredelse etter avtale.
Vi tilbyr
Vi tilbyr en spennende og utfordrende hverdag. Vi kan love deg utfordrende arbeidsoppgaver i et godt miljø og med
trivelige kollegaer.
Har du lyst til å bli med i videreutvikle klubben, ta kontakt med
sportslig leder Tom Solbakken: e-mail: tosolb@icloud.com , tlf. 99409180 eller
Daglig Leder: May Gunn Madsen, e-mail: dagligleder@hammerturn.no tlf. 99560251

