Idrettsforeningen Eiker Kvikk ble stiftet i 1926 og har 700
medlemmer. Klubben er en fleridrettsforening med tilbud om
friidrett, sykling, ski foruten fotball. Klubben er idrettslaget for alle og
gir barn og voksne muligheten til å trene, konkurrere og utvikle seg i
et trygt, sunt og inkluderende miljø. Klubben har ingen ansatte per i
dag, men lag i tilnærmet alle årsklasser både på gutte- og jentesiden.

IF Eiker Kvikk søker
Juniortrener
If Eiker Kvikk søker en engasjert og motivert juniortrener som vil jobbe med klubbens
utøvere i alderen 16 – 19 år. Jobben som juniortrener handler om å lede og instruere
klubbens juniorlag i trening så vel som kamper gjennom sesongen. Som en del av jobben vil
det også kreve utstrakt samarbeid med både trenerne på G16 og klubbens A- lag. Dette fordi
vi ønsker gode hospiteringsordninger fra yngre lag, men også fordi veldig mange av klubbens
A- lagsspillere fremdeles holder junioralder. IF Eiker Kvikk har som visjon å være idrettslaget
for alle. Foruten definerte prestasjonsmål i samarbeid med fotballstyret består jobben i å
skape mestring, glede og sosialt samhold i gruppa.
Vi søker en juniortrener med relevant erfaring og kompetanse, men vektlegger først og
fremst søkerens motivasjon for å utvikle seg, samt ønske om å jobbe med klubbens
oppgaver. Deltakelse på eventuelle trenerkurs dekkes av klubben.
Ansvar og arbeidsoppgaver
* Planlegge, gjennomføre og evaluere trening og kamp
* Samarbeide med klubbens G16 lag og A- lag
* Skape et utviklende miljø hvor alle trives og føler mestring og motivasjon
Kvalifikasjoner
* Fotballfaglig kompetanse
* Samarbeidsorientert og god på kommunikasjon
Vi tilbyr
* En spennende jobb med en flott ungdomsgruppe
* Godt miljø i en veldrevet idrettsforening
* En fast kjøregodtgjørelse basert på kjørelister
Tiltredelse snarest. Politiattest er påkrevd i henhold til idrettsbestemmelsene.
Søknad kan sendes til hflaget@online.no og spørsmål til jobben kan rettes til Henriette
Flaget, tlf. 92258284, Erik Aasen, tlf. 901156901 eller Frans Gøran Rønning, tlf. 90153314.

