Knivsta Judoklubb söker

VERKSAMHETSANSVARIG och HUVUDTRÄNARE
I Knivsta Judoklubb inriktar vi oss i första hand på bredd- och motionsjudo. Vi bygger träningen runt
rörelse, lek och glädje. Det genomsyrar all träning hos oss - från de allra minsta nybörjarna och uppåt.
Vi har även ett antal aktiva tävlingsjudokas, framförallt på ungdomsnivå.
Knivsta Judoklubb har stora förutsättningar att växa som förening. Det finns i kommunen väldigt
många barnfamiljer. Knivsta ligger strategiskt endast drygt 30 min från Stockholm och 10 min från
Uppsala. Endast en tågstation bort ligger Arlanda flygplats. Vår stora fina dojo ligger i en helt nybyggd
idrottsanläggning.
Knivsta Judoklubb söker nu en verksamhetsansvarig tillika huvudtränare för en allmän
visstidsanställning på 25% under en period på minst 6 månader. Om verksamheten växer finns
möjlighet till förlängning och det kan då även bli aktuellt med en anställning på uppemot 50%.
I tjänsten ingår att:
-

två kvällar per vecka leda träningsgrupper
coacha vid tävlingar
under skollov ansvara för lägerverksamhet
regelbundet besöka och följa upp samtliga träningsgrupper
vara sammankallande för klubbens tränarforum och vara drivande i utbildningsfrågor
identifiera vilka ungdomar och vuxna som har möjlighet att växa in i tränarrollen eller i andra
funktioner
vara delaktig i att leda fallpreventionsgrupper

Det viktigaste i tjänsten är att i samklang med övriga ledare och styrelse finna former för att få barn
och ungdomar att upptäcka judo som idrott och att få dem att vara aktiva länge. Vi har en väl
fungerande styrelse och ett antal andra tränare och ledare. Knivsta Judoklubb är medlem i
Arbetsgivaralliansen och innehar därmed kollektivavtal.
Vi ser det som viktigt att:
-

du har flera års erfarenhet från att träna och leda barn och ungdomar i judo
du minst har genomgått Svenska Judoförbundets klubbtränarutbildning (judospecifik) och har
en giltig tränarlicens
du är beredd att axla rollen som ett föredöme för våra medlemmar
ditt ledarskap är väl förankrat i judons värdegrund och som du omsätter i praktisk handling.

Ansökan sänds till knivsta.judo@gmail.com senast 30 juli 2020.
Eventuella frågor besvaras av ordförande Joakim Ranki, mobnr 072-578 06 56.

