
  
  

Gymnastikföreningen Örebro söker en tränare på 100%  

Tjänsten är fördelad på Manlig Artistisk Gymnastik 50% och tränare för barnverksamhet 50%  

Gymnastikföreningen Örebro är Örebros största barn- och ungdomsförening med ca 2500 

medlemmar inom manlig artistisk gymnastik, barngymnastik, truppgymnastik, cheerleading, 

parkour och vuxen motion. Våra ledord i verksamheten är Glädje, Gemenskap, Engagemang 
och Utveckling. Vi vill vara en förening som alla vill vara med i, både bredd och Elit.  

  

Vi söker en tränare som kan stärka vårt team och vill vara med och utveckla föreningens MAG 

verksamhet samt jobba med tillväxt och kvalitetssäkring inom barnverksamheten  

I dagsläget har vi nybörjare samt tävlingsgymnaster i samtliga steg i RM stegen och U- / J- nivå.  

Vem är du?  

Du är tekniskt kunnig inom manlig artistisk gymnastik och vill vara en del i att utveckla MAG-

sektionen i en av Sveriges största gymnastikföreningar. Du är positiv och engagerad i det du gör 

och tycker om att jobba i team. Du har MAG steg 2 (alt FIG acadamy eller motsvarande). Ditt 

arbete genomsyras av föreningens värdegrund; Glädje, Gemenskap, Engagemang och  

Utveckling.  

Vad kommer du att göra?   

• Du kommer tillsammans med övriga MAG ledare säkerställa att den gymnastiska 

utvecklingen följer en röd tråd inom teknik och metodik.   

• Genomföra och planera träningar för gymnaster under kvällar och helger  

• Delta på tävlingar och läger  

• Tillsammans med övriga ledare realisera uppsatta mål för de olika träningsnivåerna  

• Starta upp och driva nybörjargrupper inom barngymnastik   

• Verka för att all träning bedrivs i enlighet med gällande stadgar, verksamhetsplan och 

föreningens riktlinjer  

Tjänsten är på 100 % med kontrakt på 1 år med möjlighet till förlängning.   

Vi vill ha din ansökan senast den 14 maj 2023. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. 

Tillträde enligt överenskommelse.    

  

Välkommen att skicka in din ansökan, CV och personliga brev till Verksamhetsansvarige Marcus 

Lagerberg, marcus.lagerberg@gforebro.se. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att 

kontakta Marcus på 019-175506 eller via epost.  


