
Beskrivelse 

Vi i Randaberg Turnforening, søker nå etter én eller to hovedtrenere som ønsker å utvikle 

turnavdelingen og morgendagens utøvere.  Stillingen er primært en trener stilling med en 

andel administrativt arbeid. Stillingen vil med utviklingen kunne bli utvidet og forlenget. 

  

Arbeidsoppgaver: 

 Faglig ansvar for planlegging og gjennomføring i sal for turngruppens Gymlek- og 

turnpartier 

 Du vil lede trenerteam og ha ansvar for å planlegge treningene.  

 Gjennomføre treningsplaner samt evaluering av trenere og utøvere. 

 Bidra til kompetanseheving internt i trener gruppa og sørge for at det er nok trenere 

tilstede på trening. 

 Bidra positivt til å skape et godt treningsmiljø 

 Du vil være en del av styret som sportslig ansvarlig 

 Turn- og konkurransebakgrunn fra troppsturn og som har et ønske om å heve nivået i 

gruppen.  

  

Ønskede kvalifikasjoner: 

 Kompetanse innen turn og muligens troppsgymnastikk, Trener 1 eller lignende samt 

sikringskurs trampett 1. 

 Erfaring innen konkurransegrenen turn og troppsgymnastikk 

  

Personlige egenskaper: 

 Godt humør, selvgående, initiativrik, ansvarsfull, utadvendt, god evne til å 

kommunisere og fleksibel. 

 Du må like å jobbe med barn, og mestre det å kunne lede en barnegruppe 

  

Omfang:  

 Deltidsstilling 

 Stillingen er primært en trener stilling kombinert med administrativt arbeid. Stilling 

vil/kan ved med utviklingen kunne bli utvidet og forlenget. 

 Du kan være med å sette aktivitetsbehovet. Pr nå har vi halltid/treningstid tirsdager kl. 

17- 20:30, onsdager fra kl. 19:30 – 21:00 og torsdager kl. 16-20:30. I tillegg leier vi 

oss noe tid i skolenes gymsaler.  

 Noe administrativt arbeid må påregnes. 

 Det må også påregnes noe helgearbeid og reise ifm konkurranser og 

treningssamlinger. 



  

Vi tilbyr: 

 Etter avtale 

 Trenerutdanning/kurs etter behov og ønsker. 

 Mulighet til en utvidet stilling 

  

Annet:  

Du vil jobbe innenfor de retningslinjer og regler som gjelder for norsk idrett generelt og 

overordnede strategier og organisasjonsplanen for Randaberg Turnforening. 

Søknadsfrist:  

Senest 15.8.2018. Vi vurderer kandidatene fortløpende 

Frank Strobl 

admin leder  

93852792  

Frank@randabergturn.no 


