
 Sagene     Idrettsforening     ble     stiftet     i     1921     og     fylte     100     år     i     2021!     Vi     er     i     dag     et     tradisjonelt     breddeidrettslag     med     om 
 lag     2500     medlemmer.     Vi     har     aktiviteter     innenfor     allidrett,     bandy,     innebandy,     fotball,     landhockey,     bryting,     judo, 
 rugby,     tennis,     quidditch,     dans,     turn,     håndball     og     sykkel.     Sagene     Idrettsforening     har     geografisk     tilhørighet     til     Bydel 
 Sagene     (indre     Oslo)     og     holder     til     på     Voldsløkka     og     i     Bjølsenhallen.     Sagene     IF     er     valgt     ut     som     nabolagsklubb     av     Oslo 
 idrettskrets,     og     det     viktigste     for     oss     er     at     alle     får     være     med.     Du     kan     lese     mer     om     klubben     vår     på     våre     nettsider 
 www.sageneif.no 

 Sagene     IF     turn     søker     trenere     for     barn     og     ungdom! 
 Sagene     IF     turn     startet     sin     aktivitet     i     2019     og     er     en     ung     turnklubb.     Vi     holder     til     i     Bjølsenhallen,     men     skal     flytte     inn     i 
 ny     baisishall     for     turn     på     Voldsløkka     når     den     står     klar.     Turngruppa     har     om     lag     80     medlemmer     fordelt     på     3     grupper, 
 men     har     stor     pågang     og     ventelister.      Vi     er     en     breddeklubb     som     driver     med     troppsturn.     Alle     våre     medlemmer     er 
 barn     og     unge     ungdommer.     Turngruppa     vokser     fort     og     vi     søker     nå     etter     flere     trenere     som     kan     være     med     å     utvikle 
 turngruppa     og     våre     turnere     videre. 

 Ansvar     og     oppgaver: 
 ●  Planlegge     og     gjennomføre     treninger     for     gruppene     for     barn     og     unge     ungdommer. 
 ●  Være     med     på     stevner     for     de     gruppene     en     er     trener     for. 
 ●  Ta     vare     på     sikkerheten     til     våre     turnere     på     trening     og     på     stevner. 
 ●  Sørge     for     at     barna     trives     i     klubben     og     blir     glad     i     turn. 
 ●  Holde     orden     på     utstyr     og     deltakerlister. 
 ●  Kontakt     med     foreldre     og     foresatte. 
 ●  Delta     i     å     lage     årsplaner     og     sportslige     planer     for     turngruppa. 

 Kompetanse     og     erfaring: 
 ●  Trenere     må     ha     fylt     16     år. 
 ●  Praktisk     erfaring     som     trener/leder     for     barn     er     viktig     for     oss. 
 ●  Kjennskap     til     norsk     barneidrett     og     barneidrettsbestemmelsene     vil     telle. 
 ●  Trenerkurs     og     sikkerhetskurs      i     turn     er     en     fordel,     men     kan     også     tas     etter     at     du     har     startet. 
 ●  Egen     erfaring     fra     turn     og     fysisk     aktivitet     vil     telle     positivt. 
 ●  Personlig     egnethet     vektlegges     mest. 
 ●  Vi     oppfordrer     særlig     menn     og     kandidater     med     flerkulturell     bakgrunn     om     å     søke. 

 Hva     kan     Sagene     IF     tilby: 
 ●  Lønn     etter     avtale     og     kompetanse. 
 ●  Trenerkurs     og     supplering     av     kompetanse. 
 ●  Muligheter     til     å     være     med     å     bygge     en     klubb     med     mye     potensial     og     store     utviklingsmuligheter. 

 Egenskaper:  Flink     med     barn,  inkluderende,  ansvarsfull. 
 Arbeidssted:  Bjølsenhallen. 
 Stillingsprosent:  Timebasert     avtale,     mellom     4     og  12     timer     pr     uke. 
 Arbeidstid:  Sagene     IF     turn     har     treninger     på     hverdager  mellom     kl.     16.30     og     20.30. 
 Lønn:  Timelønn  etter     avtale. 
 Politiattest:  Politiattest     må     fremvises     i     tråd     med  idrettens     lov. 
 Tiltredelse:  Så     raskt     som     mulig. 

 Søknad:  Søknad     sendes     på     e-post     til  post@sagenif.com  ,  søknadsfristen     er     løpende. 
 Spørsmål     rettes     til:  Daglig     leder     Vibeke     Thiblin,22230100     (tast     3),  post@sageneif.com 
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