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Stillingsopslag Regionstræner 2019/2010 

 

Floorball Danmark søger ambitiøse Regionstrænere som brænder for at udvikle fremtidens 
floorballspillere.  Som cheftræner for et af Regionsholdene, har du mod på at arbejde med udviklingen 
af sportens dygtigste ungdomsspillere og er parat til at optimere og udvikle dansk floorball i tæt 
samarbejde med Floorball Danmark.  
 
Du vil komme til at arbejde ud fra Floorball Danmarks kommende sportslige strategi, der vil kendetegne 
udviklingen frem mod 2025. Vi søger dermed en profil, der vægter udvikling af Floorballsporten højt og 
som evner at tænke langsigtet.  
 
Profil 

• Du udstråler energi og formår at motivere og inspirere de unge mennesker, som du arbejder 

sammen med  

• Du brænder for individuel spillerudvikling 

• Du er en teamplayer med god evne til at samarbejde med de øvrige regiontrænere og Floorball 

Danmark  

• Du værdsætter andres input, men besidder også gennemslagskraft og evner at træffe 

nødvendige upopulære beslutninger 

• Du er god til at planlægge og udføre en træning 

• Kommunikative evner i form af erfaring med undervisning såvel mundtligt som skriftligt 

• Du skal kunne indgyde tillid, troværdighed og respekt samtidig med at have evnen til at sætte 

kursen, når det er nødvendigt 

Kvalifikationskrav  

• God til at kommunikere mundtligt såvel som skriftligt 

• Udviklingsorienteret og parat til at gå nye veje  

• Have pædagogiske redskaber og forståelse for unge mennesker  

• Minimum tre års trænererfaring 

Vi tilbyder dig 

• Mulighed for at arbejde med de dygtigste ungdomsfloorballspillere i Danmark 

• En unik mulighed for at kunne påvirke udviklingen af den sportslige retning indenfor dansk 

ungdomsfloorball 

• Honorar + tøjpakke  
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Hold 

U15 Drenge Øst 

U15 Drenge Vest 

U15 Piger Vest 

U15 Piger Øst 

U17 Drenge Øst 

U17 Drenge Vest 

 

Ansøgning 

Send din ansøgning samt CV til flje@floorball.dk - mærket ”Hvilket hold man gerne vil træne” (man må 

gerne skrive flere hold) senest den 31. maj. Stillingen ønskes besat pr. 15. juni.  

Yderligere information om stillingen kan fås hos Eliteansvarlig Flemming Jensen på tlf. +45 29703055 

eller flje@floorball.dk  
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