Herlev/Hjorten Badminton (HHB) søger en dygtig og engageret ungdomstræner!
HHB er en aktiv bredde- og eliteklub med mange aktiviteter både på det spillemæssige og sociale plan.
Til sæsonen 2019/20 og gerne længere, søger vi en træner som kan varetage træningen af vores dygtigste spillere
mandag og onsdag.
Mandag:
Kl. 15.30-16.45: Øvede/talenter U9 – U15
Kl. 16.45-18.30: Øvede/talenter U11 – U19
Kl. 18.30-19.00: Styrketræning (skiftes mellem de to hovedtrænere)
Onsdag:
Kl. 15.30-16.45: Øvede/talenter U9 – U15
Kl. 16.45-18.30: Øvede/talenter U11 – U19
Kl. 18.30-19.00: Styrketræning (skiftes mellem trænere)
Der er ca. 32 spillere på hvert hold og I er to trænere. På første træning er der desuden en hjælpetræner.
Hvis du gerne vil stå for mere træning end de to dage, kan dette aftales nærmere med ungdomsformand, Thomas
Hartwich.
Hvad forventer vi af dig:
- At du er min. 20 år, træneruddannet og har min. 3 års erfaring fra andre trænergerninger.
- At du er engageret, inspirerende, motiverende og en dygtig træner.
- At du er struktureret, grundig og sikre at klubbens træningsmiljø og spillernes træningskultur udvikles.
- At du er med til at planlægge og implementere sæsonens træning i samarbejde med klubbens andre trænere.
- At du er med til at støtte og sparre med klubbens øvrige trænere/hjælpetrænere.
- At du er med til at tilpasse den ”røde tråd” i samarbejde med trænerne, ungdomsudvalg og bestyrelse.
- At du samarbejder med seniorafd. for at sikre fastholdelse af spillerne ved overgang fra ungdom til senior.
- At du løbende evaluerer og justerer spillernes træningstilbud ud fra indsats, engagement og teknisk niveau.
- At du i et vist omfang deltager ved spillernes holdkampe, turneringer og fælles ture i løbet af sæsonen.
- At du deltager i nogle af klubbens sociale arrangementer i løbet af sæsonen.
Hvad kan vi tilbyde dig:
- Et trænerjob i en attraktiv badmintonklub, med mere end 200 ungdomsmedlemmer.
- Gode træningsforhold og faciliteter.
- Gode muligheder for at styre og implementere sine egne idéer og træninger.
- En masse søde og dygtige badmintonspillere, som gerne vil udvikle sig spillemæssigt og som mennesker.
- Opbakning fra et aktivt og velfungerende ungdomsudvalg.
- God sparring fra en ungdomsformand som hjælper med mange af de administrative opgaver i klubben.
- Mulighed for at videreudvikle dig som træner.
- Godtgørelse/løn efter aftale og kvalifikationer.
Er du interesseret og har lyst til at bruge dine trænerkompetencer og faglighed til at løfte HHB’s ungdomsafdeling,
så mail din ansøgning til HHB’s ungdomsformand Thomas Hartwich på mail: ungdom@herlevhjortenbadminton.dk
senest søndag d. 28. april 2019. Ansøgninger og evt. samtaler vil blive behandlet løbende.
Ønsker du at vide mere, så kontakt ungdomsformand Thomas Hartwich på mobil 24 26 69 32.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Venlig hilsen
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