Lärar-/tränartjänst heltid –
Riksidrottsgymnasiet, Motala
Det finns idag två riksidrottsgymnasier (RIG) i segling, ett på Lerums Gymnasium i Lerum och ett på
Platengymnasiet i Motala. Ett RIG ska ge ungdomar möjlighet att kombinera elitidrott med studier på
gymnasienivå. Syftet är erbjuda goda förutsättningar att som seniorer nå internationell elit. Stödet består
av en individanpassad och flexibel miljö som präglas av glädje, utveckling och resultat. Träningen leds av
kompetenta tränare och lärare. Riksidrottsgymnasierna kvalitetssäkras av Riksidrottsförbundet. Eleverna
går ett vanligt gymnasieprogram men har segling på schemat inom ramen för ämnet specialidrott som
programfördjupning, individuellt val och eventuellt som utökat program.
Motala Kommun söker nu en lärare/tränare på heltid som tillsammans med befintlig lärare/tränare ska
ansvara för att driva och utveckla verksamheten. I Motala finns även RIG i triathlon och de båda idrotterna
har ett nära samarbete.
Vi erbjuder

•
•

•
•
•

En möjlighet inom svensk segling att få arbeta på heltid med att utveckla framtidens elitseglare.
Ett varierat, flexibelt och självständigt arbete med stort ansvar där du tillsammans med din
tränarkollega planerar, genomför och utvärderar undervisningen i ämnet specialidrott och
utvecklar riksidrottsgymnasiet enligt de krav och riktlinjer som Riksidrottsförbundet och
Seglarförbundet ger.
En möjlighet att få arbeta med motiverade elever som prioriterat skola kombinerat med elitidrott
för att som seniorer nå internationell elit.
Möjlighet till internationella läger och tävlingar
Möjligheter till vidareutbildning

Dina kvalitéer

•
•
•
•
•
•
•

Du ska vara en god pedagog och drivas av att utbilda och utveckla ungdomar.
Du skall vara en ”lagspelare” och skall ha lätt att samarbeta med lärar-/tränargrupp samt elever och
föräldrar
Du sätter eleven i centrum och bidrar till att nå uppsatta mål både på individplanet och
seglargymnasiets övergripande mål.
Du ska ha god organisatorisk förmåga och kunna planera, genomföra och utvärdera träning och
undervisning på kort och lång sikt
Vi ser gärna att du är idérik och innovativ och ser möjligheter i utvecklandet av framtidens
elitseglare
Du har stor drivkraft att lära dig nytt
Du skall vara beredd att arbeta varierande arbetstider inte minst då verksamheten även styrs av
tävlingar och lägeruppdrag

Din utbildning/bakgrund

•
•
•

Bakgrund som elitseglare, gärna med erfarenhet från både en- och flermansbåtssegling
Tränarerfarenhet på minst nationell nivå
Vi ser gärna att du har dokumenterad pedagogisk erfarenhet och har du läst på idrottshögskolan
eller motsvarande är det ett plus
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•
•

Körkort B-behörighet gärna utökad B (B96) eller BE behörighet
Vi ser gärna kvinnliga sökanden, då vi strävar efter en jämn könsfördelning bland tränarna.

Framtidsmöjligheter

•

Delta i ett utvecklingsarbete på riksidrottsgymnasium är en av grundstenarna för dig som på sikt vill
arbeta på hög internationell nivå som coach/tränare.

Omfattning och tillträde

Motala kommun är arbetsgivare och tjänsten omfattar heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock
senast till HT 2020.
Ansökan, frågor och kontakt

Skicka in din ansökan via länken så snart du kan, dock senast 2020-03-01. Intervjuer kommer att ske
löpande.
https://www.skoljobb.se/visa-jobb/elitidrottstranare-segling?fbclid=IwAR2QZJGwBomJ2_jxVtn8EduFvy7S2MnAt7J25GIW00BSMB8kshrGsrFjyM
Har du frågor kontakta:
Odd Levinsson, rektor/ansvarig Idrottsgymnasiet tel. 0141-225857 E-post odd.levinsson@motala.se
Marie Björling-Duell, förbundsdirektör Svenska Seglarförbundet tel. 08-459 09 98 E-post marie@ssf.se
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