
VIK Badminton søger seniortræner 

Vejlby Idrætsklubs (VIK) badmintonafdeling søger for sæsonen 2016/17 en seniortræner til klubbens 

turneringshold.  

VIK Badminton er en klub med ca. 135 seniorbadmintonspillere. Heraf er ca. 50 turneringsspillere i alderen 

18-45 år med forskellige baggrunde, hvorfor du som træner vil opleve en åben og positiv atmosfære. 

Klubben er i indeværende sæson repræsenteret i Danmarksserien, Kredsserien, Serie 2 og Serie 3 og vi kan 

dermed tilbyde badminton på flere forskellige niveauer i VIK. Vi træner hver mandag og onsdag fra kl. 18.00 

til 22.00 fordelt på to træningstrupper. 

Vi søger en motiveret og dygtig træner som skal stå for træningen af vores turneringsspillere mandag og 

onsdag aften i sæsonen 2016/17, eller indgå som cheftræner eller som supplement til en anden træner. 

over træningen vil du blive ansvarlig for udtagelse af alle holdene samt coache disse til holdkampene i 

størst muligt omfang. Vi søger en træner der er interesseret i at være træner i nævnte omfang eller en som 

vil indgå som cheftræner eller som supplement til en anden træner. 

Klubben vægter at træne og spille på et godt niveau, så udvikling kan fornemmes, men vi vægter ligeledes 

at have det godt sammen socialt. Vi søger derfor en træner med et vist ambitionsniveau og kompetencer, 

som er interesseret i at engagere sig i klubbens sociale liv.  

Vi forventer, at: 

 du er en positiv og engageret træner. 

 du forstår at lave differentieret træning, der tager hensyn niveauforskel. 

 du har en relevant træneruddannelse. 

 du har erfaring som træner. 

Vi er en klub, der: 

 er velfungerende med en god økonomi. 

 har fokus på både det sportslige og det sociale. 

 med en vision om at have tilbud, der både kan fastholde de dygtige spillere samt tiltrække nye. 

 samarbejder med andre klubber om klubudvikling. 

 tilbyder løn efter kvalifikationer. 

Til sæsonen 2016/17 søger vi engagerede potentielle trænerkandidater til vores træninger, som kan være 

med til at bidrage til klubbens fortsatte positive udvikling samt udvikle og udnytte spillernes potentialer. 

Har ovenstående interesse eller er der forhold omkring jobbet du ønsker afklaret så kontakt 

badmintonklubbens formand, Simon Lund på E-mail: vikbadformand@gmail.com, hvor du fortæller lidt om 

dig selv og dine erfaringer. Vedhæft gerne et CV og et billede. Du må også gerne kontakte pr. telefon: 2992 

6247. 

Med venlig hilsen 

Simon Lund (formand)  

vikbadformand@gmail.com, mobil: 2992 6247 

Ansøgningsfrist 1/6 2016. 


