Viby Basketball søger engageret træner til nano basket
Kan du lide at arbejde med børn og bevægelse, så har Viby Basketball et trænerjob til dig.
Klubben starter et ”nanohold” op i sæson 2017/18. Det er for de 3-6 årige i førskolealderen og
handler om leg, sjov, bevægelse og basketballøvelser efter principperne i nanobasket:
http://www.basket.dk/NANObasket
Det kan være en fordel, hvis du har kendskab til basketball, men ikke en nødvendighed. Det er
vigtigt, at du har lyst til at arbejde med børn i børnehavealderen og har pædagogisk sans.
Holdet træner lørdag formiddag kl. 10-11 i Vestergaardsskolens gymnastiksal i perioden 1.
september 2017 – 30. april 2018. Dvs. ca. 25 gange og der er mulighed for afløsning ved
forfald.
Det forventer vi af dig
• Du skal have erfaring med eller lyst til at lære principperne i nanobasket
• Du skal være god til at lære fra dig
• Du skal have et godt tag på de 3-6 årige og have lysten til at arbejde med dem
• Du skal holde forældrene orienteret om praktiske forhold, videresende beskeder fra
klubben mv., enten via facebookgruppe eller mailgruppe
• Du skal aflægge besøg på 3 børnehaver i lokalområdet og fortælle om tilbuddet
• Du deltager aktivt i udviklingen af klubbens tilbud for de 3-12 årige
Det tilbyder vi:
• Et betalt uddannelsesforløb som basketballtræner tilpasset dit behov
• Mulighed for sparring med klubbens øvrige trænere på trænermøder mv.
• Gratis kontingent hvis du selv vil spille i klubben
• Mulighed for at indgå som træner på andre af klubbens minihold eller i
skolebasketforløb
• Mindre tøjpakke
• Aflønning med et honorar på 3.000 kr. efter principperne om skattefri godtgørelse til
frivillige i foreninger
Om klubben:
Viby Basketball er en traditionsrig klub, der hører til blandt de større på ungdomssiden i
Jylland. Vi har som målsætning at skabe et godt klubmiljø og udvikle både breddespillerne og
de mere eliteorienterede. Se mere på www.vibybasket.dk
Vi har en ambitiøs plan om at få etableret ungdomshold på alle årgange fra 3 til 20 år, både
for piger og drenge.
Er du interesseret?
Er jobbet som træner til nanobasket i Viby Basketball noget for dig eller vil du vide mere, så
tøv ikke med at kontakte formand Morten H. Jespersen på tlf. 20517550 eller på
mortenhj.vibybasket@gmail.com.

