
  Søknadsfrist: 15. april 2022 

 
Arendals Turnforening søker hovedtrener i 100% stilling. 
 
 
Arendals Turnforening er blant Norges beste turnforeninger i troppsgymnastikk i kvinneklassen med 
mange medaljer fra Norgesmesterskap, nordisk mesterskap og EM. Foreningen har også tradisjon for 
å ha flere deltakere på junior- og seniorlandslaget. 
 
 
Vi er også landets nest eldste turnforening fra 1857, og kanskje en av de største i landet med ett bredt 
aktivitetstilbud. Vi har partier for TeamGym, troppsgymnastikk bredde, Powertumbling, apparatturn, 
freerunning, Gymlek og Grenseløs turn. Vi har også en stor, flott og moderne turnhall der vi har alle våre 
aktiviteter samlet.  
 
Vi søker for kommende sesong og med tiltredelse 1. august 2022: 
 

• Hovedtrener i 100% stilling for Tumbling og TeamGym. 
Primært ansvar for Powertumbling, TeamGym rekrutt og sekundært ansvar for TeamGym 
junior i samarbeid med øvrige ansatte trenere. 

 
Arbeidsoppgaver vil bl.a. være: 

• Det sportslige ansvaret for planlegging og gjennomføring av trening for egne partier. 
• Planlegging og gjennomføring av klubbens arrangementer. 
• Deltakelse i arrangementer og konkurranser. 
• Oppfølgning og opplæring av timetrenere. 

• Administrative oppgaver knyttet til nevnte arbeidsoppgaver. 
 
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

• Genuin interesse for gymnastikk og turn og arbeidet med barn og unge. 
• Du er en positiv og inkluderende person som har gode samarbeidsevner. 
• Trenererfaring fra alle nivåer av med relevant sertifisering og sikringskurs. 
• Gjerne erfaring med undervisning i Powertumbling. 

• Bidrar positivt til et allsidig treningstilbud som kan gi den enkelte utøver, uansett alder, 
bakgrunn eller nivå, gode utfordringer og følelsen av mestring. 

• Du har gode pedagogiske, didaktiske og organisatoriske evner. 

• Gode referanser fra tidligere arbeidsgiver. 
 
Vi kan tilby: 

• Et positivt og utviklende miljø. 

• Et godt aktivitetstilbud, gjennomarbeidede planer og flotte fasiliteter. 

• Påfyll av kompetanse og relevante kurs. 
• Dyktige og hyggelige kollegaer. 

• Lønn etter avtale. 
 
Treneren må arbeide innenfor de retningslinjene og reglene som gjelder for norsk idrett generelt og 
overordnet for Arendals Turnforening. Arbeidstiden vil i stor grad være på kveldstid og med 
arrangementer og konkurranser i utvalgte helger. 
 
Ønskes ytterligere opplysninger vennligst ta kontakt med sportssjef 

Patrick Laulo Vesth, mail: sportssjef@arendalsturnforening.no 
 
Send søknaden din med hvorfor deg, bakgrunn og CV til sportssjef innen fristen 15. april 2022.  
NB! Søknader behandles fortløpende. Alle henvendelser og søknader blir behandlet konfidensielt. 
 
Vi gleder oss til å høre fra deg! 

mailto:sportssjef@arendalsturnforening.no

