TRÄNARTJÄNST I WAXHOLMS GYMNASTIKFÖRENING
Om WGF
Waxholms Gymnas-kförening bildades redan 1929. År 2021 har föreningen en stor
verksamhet för både killar och tjejer i alla åldrar, från familjegymnas-k för 3åringar -ll seniorgympa för de äldre. Idag har föreningen ca 800 medlemmar och
har årligen en stadig uppåt kurva för eJ växande antal medlemmar i parkour-, barn
& truppgrupper. Vi är nu en av kommunens största idroJsföreningar. Under vårt
varumärke Träningskompaniet ﬁnns gruppträningsverksamhet med många
träningspass varje vecka för ungdomar, vuxna och seniorer. Våra äldre grupper
tränar dom allra ﬂesta i den nybyggda Sporthallen, Campus Vaxholm. Vi bedriver
även stor del av vår verksamhet i skolsalar runt om i kommunen samt i
Fredsborgskolan i Österåker kommun. Föreningen har två anställda tränare på 50% vardera som båda
kombinerar tränartjänsten med en 50% anställning på kansliet. Läs mer om föreningen på vår
hemsida www.wgf.nu
Om tjänsten
Din uppgiZ är i första hand aJ agera ledare -ll våra grupper 10år och uppåt. Du
bidrar med teknisk kompetens, dokumenterar övningar och har en vik-g roll i aJ
utveckla & inspirera föreningens ledare. Du ansvarar även för aJ ha en
övergripande bild över aJ föreningens grupper följer den utvecklingsplan som är
tänkt samt aJ ledare och ak-va jobbar i enlighet med våra tre värdeord; Tryggt,
Roligt & Utvecklande. För våra äldre grupper ser vi gärna aJ du ak-vt arbetar för
aJ höja nivån på träningen och gymnasternas utveckling.
Föreningen önskar bygga upp en övningsbank där ledare kan hiJa inspira-on,
därför kommer dokumenta-on av diJ arbete vara en vik-g del. Din -d på
träningsgolvet kommer -ll stor del vara i grupper som tränar för aJ tävla men det
kan även vara aktuellt i övriga grupper. Du kommer delta som ledare på läger samt,
för de lag som tävlar, på de tävlingar där dina lag deltar.
Vi ser helst aJ du har du minst steg 2 licens i trampeJ och tumbling
(Truppgymnas-k B) och/eller en ambi-on aJ inom kort utbilda dig vidare.
Vem trivs i rollen
Vi söker dig som brinner för fysisk ak-vitet för barn och ungdomar. Du trivs i en
ledarroll och har stor social kompetens. Gymnas-ken ﬁnns i diJ blod. Du behöver
ha med dig tänket aJ alla är olika, har olika mål samt aJ det är individens
personliga utveckling, u-från dennes förutsäJningar som är vik-g.
Info om ansökan och tjänstgöringsgrad
Tjänsten är på 50% och kan med fördel kombineras med den lediga tjänsten på
50%, som kanslist i WGF (se mer info om den tjänsten under KANSLITJÄNST I
WAXHOLMS GYMNASTIKFÖRENING). Kan ﬁnnas utrymme för ökad
tjänstgöringsgrad framöver.
Tillträde from januari 2022 eller enl överenskommelse.
Individuell lönesäJning eZer överenskommelse.
Skicka din ansökan -ll kansli@wgf.nu senast 31/10 , urval och intervjuer sker löpande.
Kontakta gärna våra anställda tränare på kansli@wgf.nu , 0725395959 om du har
frågor.
Läs gärna på Waxholms Gymnas-kförenings hemsida för mer informa-on om oss! www.wgf.nu

