Tränare Gymnastics Åland r.f. (moderskapsvikariat)
Gymnastics Åland r.f. är Ålands största barn- och ungdomsförening med över 800 gymnaster. Vårt mål är att
barn och ungdomar i föreningen ska få en positiv bild av gymnastik och idrott, där gymnastiken ger en bra
grund för fortsatt utveckling. Alla barn och ungdomar ska bli sedda och känna sig betydelsefulla. Vi vill
stimulera barn och ungdomar att fortsätta inom gymnastiken och skapa ett livslångt intresse för idrott.
Samtidigt vill vi ge de gymnaster som vill satsa på att nå toppen de förutsättningar och möjligheter som krävs.
Det ska finnas plats för varje enskilt barn som vill hålla på med gymnastik. Vi vill sätta Åland i rörelse.

Arbetsbeskrivning:
● Leda och träna gymnaster i föreningens AG-grupper i första hand. Främst i
föreningens satsningsgrupp (satsningsgruppens träningsmängd per vecka 14-18h).
● Övergripande ansvar för AG-grupperna och de övriga AG-tränarna.
● Resa med på tävlingar och träningsläger tillsammans med AG-gymnasterna.
● Ansvar för gymnaster med specialidrott på gymnasiet.
● Vissa administrativa uppgifter, som utarbetas av verksamhetsledaren och styrelsen.
Sökanden:
● Utbildning inom KvAG samt erfarenhet av träning av gymnaster på nationell nivå
● Meriterande är utbildning inom det idrottsvetenskapliga området
● God förmåga att jobba i team samt självständigt
Övrig information:
● Tjänstens startdatum: 2.1 2021, eller enligt överenskommelse
● Tjänstens varaktighet: tidsbegränsad till 31.12 2021, men med goda möjligheter till
förlängning inom föreningen
● Anställning: heltid (37h) eller enligt överenskommelse
● Arbetstid: inkluderar kvälls- och helgarbete
● Arbetsplats: Bollhalla Gymnastik- och tennishall, Mariehamn
● Prövotid: 6 månader

Ansökan
● Sista ansökningsdag är 25.10 2020
● Skicka in din ansökan med CV, personligt brev och löneanspråk till
styrelse@gymnastik.ax
● Vid frågor angående tjänsten kontakta huvudtränare Malin Pussinen
(malin@gymnastik.ax , tel. +3584573428335)
● Läs mer om föreningens verksamhet på gymnastik.ax

Coach Gymnastics Åland r.f. (maternity cover)
Gymnastics Åland r.f. is Åland's largest children and youth association with over 800 gymnasts. Our goal is for
children and young people in the association to get a positive image of gymnastics and sports, where
gymnastics provides a good basis for continued development. All children and young people should be seen and
feel important. We want to stimulate children and young people to continue in gymnastics and create a lifelong
interest in sports. At the same time, we want to give the gymnasts who want to reach the top, the conditions
and opportunities required to do so.

Job description:
● Coach the club’s artistic gymnastics (AG) groups on various levels, but mainly the
squad gymnasts (who train 14-18 hrs per week)
● Overall responsibility for the AG groups and the other AG coaches.
● Travel to competitions and training camps together with the AG gymnasts.
● Certain administrative tasks, which are prepared by the club manager and the board.
Applicant:
● Education within the artistic gymnastics field and experience of coaching gymnasts
at national level
● Education in the field of sports science is an advantage
● Good ability to work in teams and independently
Other information:
● Start date: 2.1 2021, or by appointment
● Job duration: until 31 December 2021, but with good opportunities for extension
within the club
● Employment: full time (37h) or by appointment
● Working hours: includes evening and weekend work
● Workplace: Bollhalla Gymnastics and tennis hall, Mariehamn
● Trial period: 6 months

Application
● Last application date is 25.10 2020
● Send your application with CV, personal letter and salary claim to
styrelse@gymnastik.ax
● For questions regarding the position, contact head coach Malin Pussinen
(malin@gymnastik.ax, tel. +3584573428335)
● Read more about the club at gymnastik.ax

