Lyngby Boldklub 1921 søger:

Senioransvarlig fodboldtræner
- til en 20-timers stilling

Lyngby Boldklub 1921 (moderklubben) søger pr. 1. januar 2020 en fodboldtræner til en faglig træner- og
lederrolle omkring klubbens ældste breddesegment. Stillingen handler grundlæggende om at sikre, at de
sportslige forventninger til årgangene indfries.
Vi ønsker at fortsætte den positive udvikling, som segmentet er inde i, hvor vi er stærke på fastholdelse og
udvikling indenfor ”Lyngby-modellen”. Sammen med trænerne i segmentet, så skal der, via en positiv dialog
og sparring med trænerne, sikres fælles retning.
Som en del af rollen vil du samtidig skulle fungere som cheftræner for vores U19-drenge, som pt. ligger i øst
2. Generelt forventes det, at du i gennemsnit er på træningsbanen tre aftener i hverdagene, hvor du både
varetager U19 træningen, samt er med ved de øvrige holds træninger på skift. Du deltager herudover i
gennemsnit ved to kampe i weekenden. Antallet af dage er dog fleksibelt.
Forvent en mindre administrativ opgave i generel mailkorrespondance, som dog kan klares hjemmefra.
Arbejdsopgaverne vil blive rammesat sammen med klubbens sportslige leder, som du samtidig refererer til.
Ansvarsområderne vil være:





U17 (Tre hold pt. i U16 øst 1 / U17 øst 1 / U17 mesterrække)
U19 drenge (Et hold i øst 2) – obs. cheftræner for dette hold
Herresenior (To hold pt. i serie 2 og 4)
Kvindesenior (Et hold pt. i Kvindesjællandsserien)

Arbejdsopgaverne vil bl.a. være:





Implementering af Spillefilosofi
Dialog og sparring med trænerne om træning og kampe
Møder med cheftrænerne
Se og deltage ved træning og kampe

Vi forventer, at du:








Minimum har en DBU B-licens
Har erfaring med U17 / U19 og eller seniorbreddefodbold
Er trænerfaglig kompetent og er pædagogisk i din tilgang til både unge og voksne
Er god til at omgås mange forskellige typer mennesker
Kan kommunikere tydeligt i både skrift og tale
Kan arbejde struktureret og er selvkørende
Er engageret, målrettet og motiveret

Vi kan tilbyde:






Løn i en deltidsstilling gældende for 20 timer ugentlig
Et stærkt klubmiljø og fællesskab
En klub med en tydelig retning
Sparring med dygtige trænere
Træneruddannelse efter aftale

Ansøgning til stillingen sendes til:
Karsten Stiig Nielsen
Sportslig leder, Lyngby Boldklub 1921
ksn@lyngby-boldklub.dk
Tlf.: 27300174

Ønsker du blot at høre nærmere om stillingen, så bedes du også kontakte ovenstående.
Deadline for ansøgning til stillingen er mandag den 16. december 2019.
Der holdes løbende samtaler med relevante kandidater.

