
 

 

 
 

Avdelingsleder/trener turn kvinner 
Holmen Tropp og Turn (Holmen T&T) er en idrettsklubb som ønsker å satse stort både i bredde og 
toppidrett, og tilbyr et bredt spekter av aktiviteter for barn og ungdom. Klubben ble stiftet i 2006 og kan 
vise til gode resultater både innen turn og troppsgymnastikk, med over 200 NM-titler, nordiske titler og 
medaljer, samt nordeuropeiske toppresultater. I dag har klubben 10 heltidsansatte og over 40 
deltidsansatte trenere, samt rundt 1200 medlemmer. 
 

Arbeidsoppgaver:  

● Overordnet ansvarlig, også faglig, for turn kvinner i klubben 

● Trener for egne grupper på elite-nivå (FIG) 

● Planlegging og struktur for egne partiers trening i samarbeid med øvrige trenere 

● Lage langtidsplaner, samt planer for enkeltutøvere 

● Delta på konkurranser og samlinger, samt ansvarlig for påmelding 

● Bidra ved arrangement klubben står for 

● Bidra til et positivt arbeidsmiljø og kultur i klubben, med fokus på mestring og idrettsfellesskap 

● Være med å løfte kompetansen på trenere og utøvere  

● Bidra til god dialog med NGTF og til å utvikle klubben videre 
 

Vi tilbyr:  

• 100% stilling 

• Arbeidssted: Holmen Turnhall 

• Frihet med ansvar  

• Mulighet for utvikling, faglig og personlig  

• Å være en del av et dedikert og engasjert trenerteam  

• Konkurransedyktig lønn 
 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:  

• Utadvendt, engasjert og motivert  

• Høy kompetanse innenfor apparatturn (Stige- og FIG-reglement) 

• Tidligere erfaringer fra konkurranser, og god erfaring med mottak og sikring 

• Strukturert og detaljorientert  

• Samarbeidsvillig og lojal  

• Løsningsorientert  

• Det er en fordel å beherske et av de skandinaviske språk muntlig og skriftlig 
 

Treneren må arbeide innenfor de retningslinjene og reglene som gjelder for norsk idrett generelt, NGTF og 
overordnede strategier, verdier og handlingsplaner for Holmen Tropp og Turn. Arbeidstid er primært 
ettermiddag, kveld og helg. Tiltredelse: så snart som mulig. For riktig kandidat, om du har en partner, vil vi 
kunne tilby stilling som trener for han/henne. 

Ved ytterligere opplysninger og spørsmål vennligst ta kontakt med daglig leder: Åsa Essebo på tlf: 
90964001 eller e-post dagliglederhtt@holmenturn.no Alle søknader blir behandlet konfidensielt. Søknad 
med CV sendes til: dagliglederhtt@holmenturn.no  
  

Med vennlig hilsen, Holmen Tropp & Turn 
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