GymDanmark søger forbundsinstruktører
til træneruddannelsen

GymDanmark satser de næste på at udbyde flere og bedre træneruddannelser. Uddannelsen er bygget op
i 3 niveauer, hvor alle niveauer startes med et obligatorisk basismodul, hvorefter der er mulighed for specialisering i flere grene af gymnastikken.
Basismodulerne indeholder mange forskellige emner f.eks. grundtræning, pædagogik, aldersrelateret træning
og træningsplanlægning.
Lige nu søger vi undervisere til GymTræner 1 – Basis. Fokus på GymTræner 1 – Basis er fastholdelse og udvikling. Teorien omhandler primært børn i alderen 6-12 år og handler om at lære ”at træne” og rollen som træner.
At konkurrere og gå til konkurrence vil ikke være i fokus og uddannelsen vil være relevant for alle.
GymTræner 1 – Basis bliver udbudt 8-10 gange årligt over hele landet (primært i perioden maj-okt). Uddannelsen stækker sig typisk over en lørdag-søndag. Undervisningen vil ofte foregå i lokalforeninger eller på efterskoler.
GymDanmark søger 4-8 GymDanmark-instruktører fordelt over hele Danmark til at varetage denne undervisning. Som GymDanmark-instruktør bliver du ansat som timelønnet til undervisning på enkeltstående uddannelser eller moduler. Læs mere på www.gymdanmark.dk/produkter/træneruddannelse
Du har:
• En bred erfaring som underviser på kurser eller uddannelser – anbefalinger vægtes højt
• Min. 5 års erfaring som instruktør, gerne for børn og unge. Du skal kunne relatere bredt til gymnastikkens
mange grene i din undervisning.
• Gerne en idrætsrelevant uddannelse (f.eks. linjefag idræt, bachelor/kandidat idræt, diplomtræner, fysioterapeut eller lign.) eller er under uddannelse.
• Eventuelt erfaring med udvikling og arbejde med E-læring
Det får du:
• Mulighed for at blive en del af GymDanmark, som er et forbund i rivende udvikling.
• Oplæring i virket som GymDanmark-instruktør.
• Gennemarbejdet uddannelsesmateriale med lærervejledning og slides.
• Mulighed for at være en del af en inspirerende underviserstab med årlig GymDanmark-instruktørsamling
med fokus på at udvikle dig som underviser.
• En timeløn på kr. 350,00 pr. gennemført kursustime + feriegodtgørelse (12,5 %) + befordringsgodtgørelse
efter GymDanmarks gældende takst.
• Eventuelt studierelevant arbejde, hvor du får mulighed for at arbejde med teori i praksis.
Hvad forventer vi?
Som GymDanmark-instruktør repræsenterer du GymDanmark. Vi lægger vægt på engagement, faglighed
og professionalisme. Derfor forventer vi, at du møder velforberedt og til tiden, når du skal afholde uddannelser.
Du er naturligvis loyal overfor vores uddannelse, og GymDanmarks aktiviteter generelt, og sikrer, at alle
deltagere får det optimale ud af uddannelsen. Du er GymDanmark ambassadør, og vi forventer, at du fremstår
positiv og engageret.
For at komme i betragtning skal du kunne deltage i GymDanmark-instruktørsamlingen søndag d. 7. januar i Herning. Der ydes ikke kørselsgodtgørelse eller timeløn for denne oplæring.
Hvis du vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Pil Christiane
Lindekron, pcl@gymdanmark.dk , 43262621
Ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger sendes pr. mail til pcl@gymdanmark.dk senest 1. december 2017

