NORGES PADLEFORBUND
NORWEGIAN CANOE ASSOCIATION
Tilsluttet Norges Idrettsforbund og International Canoe Federation (I.C.F)

Ullevål 27.11.2019

ASSISTENT TRENER VED WANG TOPPIDRETT PADLING OG ANSVARLIG FOR REGION ØST
SØKES (10t per uke)
Norges Padleforbund søker trener til oppfølging av utøverne som går på Wang Toppidrett Padling i Oslo og
utøvere knyttet til region øst.
Stillingen er berammet til 10 t i uka, med treninger mandag, onsdag og fredag fra kl.0800 til 1000.
Norges Padleforbund ønsker en person med følgende egenskaper:
• Gode formidlingsevner
• Evne til å inspirere og motivere
• Strukturert
• Samarbeidsvillig
• Ønske om å utvikle seg som trener
Faglige kvalifikasjoner:
• Minimum Trener 1 kurs padling eller tilsvarende utdanning eller erfaring som utøver i padling på høyt
internasjonalt nivå.
• Tidligere trenererfaring eller annen relevant jobberfaring teller positivt.

Arbeidsoppgaver
• Ansvar for gjennomføringer av treninger i.h.t. toppidrettens mål ved skolen.
• Administrativt arbeid etter avtale med sportssjef padling Wang
• Planlegging m/sportssjef Wang og gjennomføring av 3 treninger i uken. Treningstidene er mandag,
onsdag og fredag 08:00 – 10:00. Det forventes at arbeidstaker er disponibel frem til 10.30 disse dagene.
• Kartlegging av behov og igangsetting av tiltak for klubbene i Region Øst
• Markeds/rekrutteringsarbeid inkl. åpen dag etter avtale med sportssjef Wang.
• Gjennomføring av treningssamlinger en uke pr år.
• Deltagelse på det årlige WANG toppidrettsseminar, medio september.
• Deltagelse på oppstartsdager og foreldremøte i august.

Arbeidssted vil variere mellom Strand Kajakklubb, Oslo Kajakklubb og Sognsvann.
For mer info om stillingen og lønnsbetingelser kontakt Sportssjef NPF Eirik Verås Larsen på
eirik@padleforbundet.no, tlf 97967669
Stillingen har oppstart 01.01 2020 og til 30.06.2020 med ønske om fortsettelse fra 01.08.2020 til 31.07.2021.
Søknadsfrist: 11.des 2019.
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