Västerviks OK söker tränare
Västerviks Orienteringsklubb söker en tränare/orienteringsinstruktör på deltid (ca 60%) med inriktning främst på
ungdomsträning. Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet vid friluftsområdet Karstorp som är utgångspunkt
för träningar varje tisdagskväll.
I tränarens uppgifter ingår att
•
•

i samråd med Ungdoms- & träningskommittén utforma övergripande träningsprogram för hela året,
för yngre ungdomar lägga terminsprogram och sedan planera och ta fram övningar i samråd med
ungdomsledare,

•

för äldre ungdomar ansvara för att planera och förbereda träningarna med kartor, kontroller m.m,

•

vara kontaktperson för äldre ungdomar och informera om samt uppmuntra och underlätta för deltagande
i tävlingar,

•

planera och förbereda ett antal tisdagsträningar för vuxna på tisdagar, även under vintersäsongen,

•

under vintersäsongen ansvara för träningsupplägg, inklusive löpträning för vuxna, ibland med ol-inslag,

•

vara på plats vid träningstillfällen utifrån önskemål från Ungdom- & träningskommittén och utrymme
inom överenskommen arbetstid,

•

vara delaktig i planering och utformning av vintercuper och ytterligare träningstillfällen

•

informera om aktiviteter inom sitt/sina ansvarsområden till kansli och vidare ut till hemsida och övriga
informationskanaler.

Västerviks OK (vanligen förkortat VO) är en förening med ca 300 medlemmar med idrotterna orientering,
löpning och skidåkning på programmet. Ledarledd träning i orientering erbjuds året runt med ”VO-tisdag”
17.30-18.30 som central aktivitet, höstterminen inleds 20 aug. Därutöver erbjuds ytterligare träningstillfällen av
VO och tillsammans med grannklubbar. Löpträning med ledare finns en kväll i veckan året runt.
Av dig som söker tjänsten förväntar vi oss gedigen erfarenhet av orientering och att du är van att lägga
banor/övningar med digitala hjälpmedel. Tidigare erfarenheter av ungdomsarbete, ledarskap och tränaruppdrag
är naturligtvis önskvärda. Att ha deltagit i planering och genomförande av Hittaut är en merit, likaså kunskaper i
kartritning.
Omfattningen av tjänsten har vi planerat till 60%, men den kan justeras. Det finns stora behov av kartritning,
både revidering och nyritning, inom vårt område, som för lämplig sökande kan tjänsten utökas med sådana
uppgifter.
Vi vill gärna att du kan börja 1 augusti 2019 men annan tidpunkt kan diskuteras.
Om du är intresserad av tjänsten så hör gärna av dig med frågor till vår ordförande Lennart Sturesson,
070 665 1134, e-post ordf(at)vasterviksok.se. Du kan också kontakta nuvarande innehavare av OLinstruktörstjänst Lena Eliasson-Lööf, e-post lena.el(at)vasterviksok.se.
Ansökan senast 28 juni 2019 med uppgift om löneanspråk och önskemål om arbetstid skickas med e-post till
kansli(at)vasterviksok.se eller med papperspost till adressen nedan.
Västerviks OK
Vassbäcksgatan 2
59332 Västervik
0490-30760

