Attraktiv stilling som volleyballtræner med sportsligt ansvar i Kolding Volleyball Klub.

Vi søger pr. 1. august 2018 en træner, coach og udvikler som kan varetage træneropgaver for klubbens hold for
både senior og ungdom samt udvikle på en volleyballklub på vej frem.
Kolding Volleyball Klub har 32 år på bagen og har i dag 112 medlemmer fordelt med 23 ungdomsspillere, 80
seniorspillere og 9 bedstevolley spillere.
Vi søger:
En person, som kan sikre en fortsat udvikling af klubben. Trænergerning og udvikling af klubben varetages i
samarbejde med klubbens frivillige trænere og bestyrelse.
Din profil:








Du er engageret og dedikeret til volleyball sporten
Du lægger vægt på god kommunikation med både spillere, forældre og frivillige i klubben
Du kan lide at gøre en forskel – på en professionel måde i et frivilligt miljø
Du elsker trænergerningen og kan træne/coache både børn og voksne og på forskellige niveauer
Du har evt. selv spillet volleyball på højt niveau, men under alle omstændigheder har du et indgående
kendskab til volleyballmiljøet i Danmark
Du er mødestabil og ansvarsfuld
Du er åben og nysgerrighed og har et empatisk drive

Dine kompetencer:





Du er evt. uddannet inden for undervisningssektoren og/eller har stor erfaring med træning ved eksempelvis
at have været træner i klubber, underviser på kurser eller andet.
Du er stærk i formidling inden for både det tekniske og det taktiske i volleyball
Du har volleyballtaktisk tæft og ikke bange for at ”handle” som coach
Du er stærk til at danne relationer og evner at skabe et godt miljø til træningen i hallen, ved coaching til
kampe og blandt øvrige samarbejdsrelationer du møder i og uden for klubben.

Vi tilbyder:





En deltidsstilling med mulighed for at kombinere dette med din uddannelse eller at kombinere med et
deltidsjob i en virksomhed.
At du kan være spillende træner i et omfang, hvor det ikke går ud over din trænergerning i klubben.
Ansættelse i sæsonen 2018-19, som går fra 1. august 2018 til 1. maj 2019, og med mulighed for forlængelse
for yderligere en sæson.
Løn efter kvalifikationer – timetallet er efter aftale med klubbens bestyrelse
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Arbejdstiden
Stillingen ønskes besat med et gennemsnit på ca. 15 timer pr. uge. Vi forestiller os, at du skal være træner for flere af
klubbens hold og vores foreløbige program for sæsonen 2018-19 ser sådan ud og hvor du kan tænkes ind på
forskellig vis efter aftale med bestyrelsen:









Tirsdag
o Teenvolley 16.00-17.30
o Ungdom kl. 17.30-19.30
o Senior kl. 19.30-21-30
Onsdag
o Seniormix 18.00-20.00
Torsdag
o Seniordamer kl. 17.30-19.30
o Seniorherrer kl. 19.30-21.30
Fredag
o Ungdom kl. 17.00-21.00
Ca. 6 gange pr. sæson fællestræning for ungdom, sammen med andre klubber
Kampe
o Diverse kampe i sæsonen efter aftale

Øvrige opgaver
Det kan komme på tale, at du kan tilknyttes undervisningsforløb på skoler eller institutioner, hvis dine kompetencer
kan passe ind. Dette er bl.a. med fokus på rekruttering til klubbens ungdoms- og seniorhold. Vi har et fint
samarbejde med Kolding Kommune, som løbende har forløb, hvor foreninger har mulighed for at byde ind med
ressourcer. Kolding VK har også gode kontakter til områdets mange efterskoler, hvor du evt. kan komme i
betragtning med undervisning i volleyball og/eller andre idrætsfag afhængigt af dine kompetencer. Du vil selvfølgelig
blive aflønnet særskilt for disse opgaver.
Studie- eller jobmuligheder
Kolding VK har gode forbindelser til både studiemiljøet og erhvervsvirksomheder i Kolding og klubben vil derfor være
behjælpelig, hvis du skulle have behov for hjælp til at indgå i et studie eller vil have ansættelse i en virksomhed i
Kolding. Er du studerende på Syddansk Universitet vil en ordning gennem Syddansk Elite være en mulighed.
På websitet StudiebyKolding kan du læse mere om de forskellige uddannelser i Kolding samt læse mere om boltilbud
i eller omkring Kolding By. Studiebyskoordinatoren i Kolding vil også kunne vejlede dig yderligere.
Ansøgningsfrist og kontakt
Skriftlig ansøgning med relevante udtalelser, CV og referencer sendes til formand@kolding-vk.dk senest d. 18. maj
2018 kl. 12.00. Alle ansøgninger behandles selvfølgelig med diskretion af bestyrelsen i Kolding VK.
Samtaler forventes afholdt i uge 19.
Interesserede ansøgere er velkomne til at tage kontakt til formand Karsten Vium Strandridder på mobil 30273869
eller pr. mail til formand@kolding-vk.dk.
Kolding VK har i gennem de sidste sæsoner haft et øget tilgang af spillere på alle niveauer og tog for 3 år siden
skridtet videre og oprettede en ungdomsafdeling i klubben. Kolding VK vil i sæsonen 2018-19 have følgende
hold: Divisions- og seriehold for både herrer og damer – en stærk ungdomsafdeling med dygtige trænere – en
hurtigt voksende mixafdeling med fokus på rekruttering blandt 7.500 studerende i Kolding –
bedstevolleyafdeling i samarbejde med Kolding Kommune.
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