Svenska Roddförbundet söker en

Assisterande förbundstränare
Svenska Roddförbundet (SR) gör en satsning med målet att etablera ett Elitcenter, en viktig pusselbit
i SRs framtida elitverksamhet. Vi vill skapa en träningsmiljö som håller världsklass i vardagen med
målet att nå medaljer på internationella mästerskap både individuellt och i lagbåtar.
Som assisterande förbundstränare så ansvarar du för styrning och genomförande av den dagliga
träningsverksamheten. Du arbetar i nära samarbete med förbundstränare, RIG-tränare och
förbundskaptener. En god förmåga att leda, organisera och skapa samverkan är avgörande parallellt
med en kompetens inom träning och träningslära i allmänhet och roddspecifik träning i synnerhet.
Arbetsuppgifter
I rollen som assisterande förbundstränare utgörs dina främsta arbetsuppgifter av att planera,
genomföra och utvärdera träningsverksamheten inom ramen för SR:s träningssystem. Huvuddelen av
arbetstiden kommer på sikt vara förlagd vid SR:s Elitcenter och RIG. Här arbetar SR med fokus på
Jönköping. Utöver det kommer du involveras i SR:s elitutvecklingsarbete samt vissa
utbildningsinsatser.
Kvalifikationer
Vi söker dig med en kompetens inom coaching och ledarskap, idrottsfysiologi, träningslära med
kompetens inom roddspecifik träning. Dina personliga egenskaper är viktiga och du har lätt för att
samarbeta. Du har goda kunskaper i roddteknik. Du är ansvarfull och pedagogisk och brinner för att
utveckla människor, framtida besättningar och svensk rodd i stort. Akademisk utbildning inom
området samt egen erfarenhet av elitidrott är meriterande.
Anställningsvillkor
Arbetstid: 50-100 %. Arbetstiden kan variera beroende på den sökandes förutsättningar och hur
arbetet med att etablera ett elitcenter utvecklas.
Uppdraget innebär resor samt kvälls- och helgarbete. Förtroendetid och individuella förutsättningar
vad gäller lön tillämpas.
Tillträde under hösten 2021, eller efter överenskommelse.
Ansökan
Sista ansökningsdag är 27 september 2021. Du ansöker genom att skicka ett personligt brev, CV och
löneanspråk till joachim.brischewski@rodd.rf.se
Kontakt
Per Olof Claesson, Sportchef: perolof.claesson@rodd.rf.se / 0722 300 720
Joachim Brischewski, Generalsekreterare: joachim.brischewski@rodd.rf.se / 08-699 64 35
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