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Ungtrænerkoordinator søges  
VRI fodbold søger en M/K til at sørge for udviklingen af vores unge trænere i alderen 13-18 år. 
 
 
VRI fodfold har i mange år haft en god og succesfuld egen avl af dygtige trænere, men vi vil gerne løfte 
overliggeren og gøre det endnu bedre. Derfor søger vi en person vil være med til at styrke denne del af 
organisationen. Vi søger en person der kan hjælpe nye unge trænere godt i gang, hjælpe og vejlede dem de 
første 2-3 år af deres trænerkarriere, således at vi kan udvikle gode trænere som både klub og spillere kan 
få stor glæde af. Vi har valgt at kalde funktionen for Ungtrænerkoordinator.  
 
 
Ungtrænerkoordinatorens opgaver: 

 Implementering af nye træner 

 Vejlede de ungetrænere i dagligdagen 

 Afholde små workshops med de unge trænere, i både små og større grupper 

 Daglige kontakt med vores unge trænere i alderen 13-18 år. 

 Være en rollemodel og sparringspartner for de unge trænere 
 
Se detaljeret arbejdsbeskrivelse på www.vri.dk eller send mail til kv@vri.dk for at få den tilsendt. 
 
Goder: 

 Godtgørelse efter aftale 

 Tøjpakke 

 Gode forhold 

 Sociale aktiviteter 

 Spille kontingentfrit på et af klubbens hold 
 
 
Forventninger til ansøger: 

 Træner erfaring 

 Kan være til stede på VRIs baner min. 2 gange om ugen og på forskeliige dage fra uge til uge 

 Godt humør og kan være på linie med de unge. 
 
 
Ansøgningsfrist den 15. november 2015, vi indkalder til samtaler løbende og forventer at have en aftale på 
plads senest 15. januar 2016.  
 
Tiltrædelse 1. februar 2016 eller efter aftale 
 
 
Kontakt: 
Interesseret bedes sende skriftlig ansøgning til Kasper Villumsen på mail: kv@vri.dk, såfremt man har 
spørgsmål kan disse ligeledes stilles på mail eller mobil 40 21 61 78. 
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