GymDanmark søger forbundsinstruktører til Hjælpetræner, KiB og GymFamily
Til forbundets Hjælpetræneruddannelse samt vore to populære koncepter Kvalitet i
børnegymnastikken samt GymFamily søger GymDanmark forbundsinstruktører fordelt over hele
Danmark til at varetage undervisning på disse uddannelser/kurser.
Hjælpetræner - bliver udbudt 4-8 gange årligt over hele landet. Uddannelsen varer 8 timer, som
afvikles på en weekenddag. Undervisningen vil ofte foregå i lokalforeninger. Læs mere om
Hjælpetræneruddannelsen her: http://www.gymdanmark.dk/produkter/traeneruddannelse/
Kvalitet i børnegymnastikken (KiB) – bliver udbudt 4-8 gange årligt over hele landet. Kurset varer 6½
time. Kurset er praktisk inspiration til træning af børn (3-10 år) med øvelser fra springgymnastikkens
basis. Læs mere om KiB her: http://www.gymdanmark.dk/produkter/5-8-aar/
GymFamily – bliver udbudt ca. 10-12 gange om året over hele landet. Foreningerne kan vælge ml.
kursus eller et GymDanmark bObles event – begge ca. 3 timer. Kurset er praktisk inspiration til
familiegymnastik for forældre med børn i alderen 3 mdr. til 3 år. Læs mere om GymFamily her:
http://www.gymdanmark.dk/produkter/0-4-aar/
Som forbundsinstruktør bliver du ikke fastansat, men bliver ansat til undervisning på enkeltstående
uddannelser eller kurser.
Du har:
-

Min. 3 års erfaring som foreningsinstruktør. Du skal kunne relatere bredt til gymnastik i din
undervisning.
Evt. en idrætsrelevant uddannelse eller under uddannelse f.eks. linjefag idræt, bachelor i
idræt, fysioterapeut, pædagog eller lign.

Det får du:
-

Oplæring i det relevante kursus/uddannelse og virket som forbundsinstruktør generelt.
Mulighed for at blive en del af GymDanmark, som er et forbund i rivende udvikling.
Studierelevant arbejde, hvor du får mulighed for at arbejde med teori i praksis.
Gennemarbejdet uddannelses- og kursusmateriale med lærervejledning og slides.
Mulighed for at være en del af en inspirerende underviserstab med årlig
forbundsinstruktørsamling 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.

Hvad forventer vi?
Som GymDanmark Forbundsinstruktør repræsenterer du GymDanmark. Vi lægger vægt på
engagement, faglighed og professionalisme. Derfor forventer vi, at du møder velforberedt og til tiden,
når du skal undervise. Du er naturligvis loyal overfor vores koncepter, og GymDanmarks aktiviteter
generelt, og sikrer, at alle kursister får det optimale ud af uddannelsen/kurset. Vi ser dig som vores
forlængede arm. Du er vores ambassadør, og vi forventer, at du fremstår positiv og engageret.
Ansøgning
Har du spørgsmål og er du interesseret, så kontakt udviklingskonsulenten i den region, hvor du bor:
Midt- og Nordjylland: Tenna Nørgaard Gundersen, tng@gymdanmark.dk , mobil: 29169918
Sydjylland og Fyn: Karen Marie Holst Gudichsen, kmh@gymdanmark.dk, mobil: 67757566
Sjælland: Elisabeth Reumert, ere@gymdanmark.dk, mobil: 61264509
Hovedstaden: Betina Juul Nielsen, bjn@gymdanmark.dk, mobil: 20583446

