Stockholm den 26 september 2016

Svenska Fäktförbundet eftersträvar att förbättra resultaten inom
landslagsverksamheten och att öka antalet aktiva med en seriös
satsning. En viktig komponent i den strävan är att öka förbundets
kontakter med de aktiva i seniorlandslagen. Av den anledningen
söker vi nu en

Ledare damvärja seniorer
Arbetsuppgifter med tidsuppskattning i dagar
•

Att ligga nära fäktarna i landslaget (8-10 st) i deras träning
och tävling genom kontinuerliga kontakter och
uppföljningssystem som till exempel träningsdagbok.

•

Att hålla nära kontakt med de aktivas föreningstränare om
träning och coaching. Följa upp testresultat i diskussion
med den personlige fäkttränaren.

•

Att rapportera från ledaruppdrag med återkoppling för de
enskilda deltagande fäktarna och deras tränare

•

Att efter avslutad säsong lämna en kortare sammanfattande
rapport med centrala slutsatser till landslagsledningen.

•

Ansvarig ledare på VC-tävlingar på damvärja som ingår i
svensk ranking samt EM och VM

•

o

VC Barcelona (5 dagar)

o

VC Legnano 10-12 feb (5 dagar)

o

EM i Tblisi, Georgien (8 dagar)

o

VM I Leipzig, Tyskland (8 dagar)

Deltagande vid svenska tävlingar och träningsläger i en
omfattning motsvarande 4 dagar

•

Löpande kontakter med aktiva och tränare och
rapporteringsarbete 5 dagar

Organisation
Ledare damvärja seniorer rapporterar till grenledare värja Peter
Barvestad.
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Lön
5 200 kr per månad

Anställningsperiod
Visstidsanställning 1 november 2016 - 31 juli 2017

Kvalifikationer
Nödvändiga kvalifikationer är goda insikter i fäktning på
internationell elitnivå och hög kompetens som fäktledare och -coach.
Tjänsten ställer krav på god samarbets- och
kommunikationsförmåga, muntligt och skriftligt, samt
ordningssinne och förmåga att organisera sin tid.

Ansökan
Sänd din ansökan till pierre@fencing.se eller till Svenska
Fäktförbundet, att: Pierre Thullberg, Svenska Fäktförbundet, 100 61
Stockholm. Sista ansökningsdag 10 oktober.
Frågor om tjänsten besvaras av Pierre Thullberg, pierre@fencing.se,
tel 08-699 65 40.

