Sportsefterskolen SINE søger en træner til drengefodboldlinjen
Her er en sjælden mulighed for at få drømmejobbet, hvis du er en passioneret og dygtig fodboldtræner, som ønsker
at bidrage til at skabe et fantastisk forløb for efterskoleelever, der elsker og brænder for fodbold.

Om SINE

Sportsefterskolen SINE er en efterskole med 284 elever beliggende i Sønderjylland. Igennem mere end 20 år er elever
fra hele landet valfartet til SINE for at dyrke deres foretrukne sport, tilegne sig faglig viden, knytte nye venskaber og
blive dannet på en efterskole.
Læs om SINEs værdigrundlag

Om stillingen

Stilling og ansættelsesgrad kan aftales fra deltid og op til 100%, alt afhængig af hvad du ellers kan bidrage med til
efterskolelivet. I stillingen får du ansvar for:
•
•
•

Linjetræning i hverdagen på skolen.
Planlægning og organisering af kampe, aktiviteter samt ture ud af huset og rejser.
I samarbejde med teamet at bidrage til den fortsatte udvikling af drengefodboldlinjen.

Lær fodbolddrengelinjen at kende
Derudover er det afgørende, at du også̊ brænder for at indgå̊ i det øvrige efterskoleliv på Sportsefterskolen SINE med
aften- og weekendvagter og den pædagogiske kontakt med eleverne, samt eventuelt boglig undervisning.

Om dig
Sportsligt
•
Du har en relevant uddannelse/erfaring indenfor fodbold og kan varetage kvalificeret fodboldtræning i et
positivt og inspirerende miljø, som udvikler spillerne.
•
Det er en fordel at du selv har spillet på et højt niveau og/eller har viden om talentudviklingsmiljøer.
•
Du har god forståelse for det særlige miljø, hvor dedikeret fodboldtræning og efterskolelivet går hånd i hånd.
Personlige kvalifikationer
•
Du synes det er et privilegium at få lov at arbejde med unge mennesker og være et inspirerende forbillede for
dem både træningsmæssigt og menneskeligt
•
Du elsker efterskole/højskolelivet og vil gerne bidrage til de unge menneskers udvikling og dannelse
•
Du har gode pædagogiske kompetencer og er dygtig til at danne relationer
•
Du kan som den voksne både vise omsorg og sætte tydelige rammer for fællesskabet på en positiv måde
•
Du kan bevare overblikket og overskuddet når der opstår uventede situationer
•
Du skal kunne trives med at tage ansvar for at arrangere store og små linjeaktiviteter, holde styr på en masse
praktisk og i perioder gøre en ekstra indsats indtil opgaven er løst.
Fagligt
•
Det er en stor fordel, hvis du kan undervise i boglige fag på 9.- og 10. klasses niveau eller har et ønske om at
videreuddanne dig i den retning.
Du vil indgå̊ i et fodboldteam, som er præget af træningsbegejstring og positiv stemning, hvor vi bakker op om hinanden og gør hinanden gode. Vi byder ind, løfter i flok og hjælper hinanden for at skabe noget fantastisk for de unge
mennesker.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller gerne vil ned og se skolen og høre mere, er du meget velkommen til at
kontakte: Konst. forstander Bjarne Hansen på mail bh@sine.dk eller telefon 29921908
I overskriften på din ansøgning bedes du anføre, at du søger stillingen som ”fodbolddrengetræner”.
Ansøgningsfristen er fredag d. 20. maj. Ansøgningen sendes til job@sine.dk. Samtaler afholdes d. 24. maj på SINE.
Ansættelse er pr. 1. august 2022 og sker efter overenskomst ml. Finansministeriet og LC. Har du ikke hørt fra os
inden d. 23. maj, er du ikke kommet i betragtning.

