VÆRLØSE BADMINTON SØGER
UNGDOMSCHEFTRÆNER OG ASSISTERENDE TRÆNER(E)

Værløse Badminton søger til den kommende sæson en ny cheftræner til klubbens ungdomsafdeling.
Derudover søges 1-2 personer til at supplere vores team af assisterende trænere.

Om klubben
Værløse Badminton har 150-200 ungdomsspillere på alle niveauer - heraf 50-60 spillere i elite- og
talentgruppen. Vi råder over 14 baner hver eftermiddag, og alle ungdomsspillere tilbydes træning 2-4
gange om ugen afhængigt af alder, niveau m.m.

Opgaven
Ungdomscheftræneren bliver hovedansvarlig for ungdomsafdelingens træninger og forventes i den
forbindelse selv at stå for træningen af elite- og talentgruppespillerne 3 gange om ugen.
I samarbejde med de assisterende trænere er opgaven, at
-

Sikre at alle klubbens ungdomstræninger fungerer på et tilfredsstillende niveau.
Planlægge og afvikle træninger for elite- og talentgruppen.
Planlægge og afvikle træninger for nye spillere i de yngste årgange.
Være en aktiv del af medlemsrekrutteringen.
Deltage som træner/coach ved Sjællands- og Danmarksmesterskaber, individuelt og for hold,
samt ved udvalgte individuelle turneringer.
Stå for holdsætning af 4+3 holdene i alle årgange.
Have løbende dialog med - og give input til - ungdomsspilleudvalget omkring den generelle
udvikling i ungdomsafdelingen.

Afhængigt af erfaring og ønsker kan stillingen som ungdomscheftræner desuden kombineres med en
funktion som ansvarlig træner for klubbens ungseniorspillere og/eller assisterende træner for vores
liga- og divisionsspillere.

Din profil
-

Du er god til at udvikle og motivere ungdomsspillere i alle aldre og på flere niveauer.
Du er fagligt kompetent og har uddannelse i og erfaring med træning af ungdomsspillere på højt
niveau.
Du er struktureret og god til at samarbejde med frivillige.
Du har godt humør og en generel positiv tilgang til dine omgivelser.
Du brænder for badminton generelt og kan lide at gøre en forskel i den klub, du arbejder for.
Du ønsker at videreudvikle dig selv som badmintontræner.

Kontakt
Ønsker du at vide mere, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt Anders Nielsen, tlf. 28145151.

