
DBU BREDDE

Jobbeskrivelse:

Din profil:

Vi tilbyder dig:

Har du lyst til at høre mere, så kom forbi og få en snak eller send os dit nummer og vi ringer dig op. 
Vi glæder os meget til at høre fra dig.

Kontakt:
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	Text173: Frivillig assistenttræner søges til FC. Frivillig’s U8 hold
	Text177: • Du har ikke nødvendigvis trænererfaring, men spiller måske selv fodbold.
	Text178: • �Du er imødekommende og smilende – det er vigtigt, at man udstråler en positivitet og en glæde for fodbolden, når man skal træne børn og unge.
	Text179: • �Du er tålmodig og forstående - det er vigtigt, at dine spillere tør gå til dig som træner, hvis de ikke trives og at de oplever at de bliver lyttet til og taget seriøst.
	Text180: • �Du er en god formidler – det er vigtigt, at man som træner kan formidle øvelser til børn og unge i forskellige aldre og niveau.
	Text181: • �Du har den nødvendige tid til at træne og tage med til kamp.
	Text182: • �Du behøver ikke selv have spillet fodbold – det vigtigste er din lyst og gåpåmod, så skal det fodboldmæssige nok komme.
	Text183: • Tøjpakke m. klubbens logo
	Text184: • Nedslag i eget kontingent
	Text185: • Betalt trænerkursus af klubben (B-1/C-1 trænerkursus)
	Text186: • Adgang til stort netværk af andre unge trænere, spillere og bestyrelsesmedlemmer.
	Text187: • 1-2 sociale arrangementer pr. Fodboldsæson.
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	Text189: • Indsigt i foreningslivet. 
	Text190: • Træner/formidlingserfaring du kan skrive på dit CV. 
	Text191: • Muligheden for at hjælpe med udviklingen af foreningen og skabe fremtidens F.C Frivillig.
	Text192: Jobbet er som udgangspunkt ulønnet. Du modtager dog et skattefrit frivillig vederlag / udgiftsgodtgørelse hvert halve år for din indsats. 
	Text193: Fodboldformand: Finn frivillig, tlf: xxxxxx Email:xxxxxx
	Text194: Cheftræner: Flemming Frivillig. tlf: xxxxxx Email:xxxxxx
	Text233: Vi søger yngre assistenttrænere til vores U8 hold. Som træner hos FC. Frivillig, vil du indgå i et trænerteam med en mere erfaren træner, som vil planlægge træningen og have det sportslige ansvar. Du vil som assistenttræner deltage i træninger og til kampe, og dit fokus vil være at assistere cheftræneren samt at medvirke til spillernes trivsel og humør. Dine arbejdsopgaver vil bestå i at agere cheftrænerens højre hånd, hvor du til træninger, vil skulle kunne genformidle de træningsøvelser cheftræneren udstikker. Du skal hjælpe spillerne til træningerne i de situationer, hvor øvelserne bliver delt op. Du vil ligeledes assistere til kampe i hverdage og weekender. Træningerne finder sted: mandag kl. 17-18.30 og torsdag kl. 18.30-20.00. Ligeledes vil der være kampe i weekenderne. 
	Text1: FC. Frivillig er drevet af frivillige, der ønsker at gøre en forskel. Har du lyst til at bruge dine fodboldskills på en helt ny måde?  Har du lyst til at træne børn og unge? Så se her!


