Nydalens SK søker ny hovedtrener
Nydalens SK er i dag en av Norges største o-klubber og har base i kanten av Nordmarka i
Oslo. Vi har svært god rekruttering og en rekke lovende ungdoms- og juniorløpere, samt
mange erfarne seniorløpere. Klubben har gode kart og det er attraktive forhold for varierte
treninger. Klubben har som mål at Nydalens SK skal være Norges beste klubb å være oløper i. Vi ønsker å ha et sterkt og godt treningsmiljø, og får å få til dette, ønsker vi at alle
klubbens løpere bor i nærområdet.
Vi søker nå en ny hovedtrener for junior og senior. Stillingen inkluderer blant annet følgende
arbeidsoppgaver:
• Hovedtrener junior og senior
● Planlegge, koordinere og lede ukentlige fellestreninger
● Lage o-tekniske økter av høy kvalitet
● Arrangere samlinger
● Sammen med sportslig utvalg (SU) være reiseleder på løp og konkurransehelger
● Ha et ekstra oppfølgingsansvar for enkelte hardtsatsende løpere
● Lede klubbens trenerforum, samt bidra til å utvikle klubbens andre trenere
Som hovedtrener får du:
• Bidra til å utvikle en av Norges største o-klubber
● Et godt støtteapparat med mange ressurspersoner
● Bidrag til pc, printer og annet nødvendig utstyr
● Støtte til kurs, konferanser og annen faglig utvikling
Eventuelle andre oppgaver i tillegg til hovedtrenerjobben kan tilpasses kandidatens
kompetanse og interesse.
Treneren forventes å være aktiv i det daglige treningsarbeidet, og det stilles derfor krav til å
bo i nærområdet og løpe for klubben. Formell trenerutdanning vil vektlegges, men er ikke et
formelt krav. Stillingen kan utformes på en fleksibel måte, også med tanke på engasjement,
men vi ser for oss ca 50 %. Lønn og stillingsprosent etter avtale. Stillingen vil fint la seg
kombinere med studier og/eller egen satsing.
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