Flest mulig, lengst mulig – Best mulig

CSK Fotball søker trenere
CSK Fotball vokser og har alltid behov for nye trenere. Er du eller kjenner du
noen som kan være interessert? Les mer for mer informasjon!
CSK Fotball er en av Trondheims største bydelsklubber med ca 700 fotballspillere, og holder til på
eget anlegg på Charlottenlund øst i byen.
Tydelig klubbledelse
CSK Fotball er tydelige på hvordan vi ønsker å drive klubben. Vi har en innarbeidet og godt
forankret Sportsplan og klubbhåndbok slik at alle klubbens trenere driver sine lag etter samme
filosofi. I tillegg til å drive spillerutvikling har vi også et stort fokus på å utvikle de menneskelige
ferdighetene til våre medlemmer gjennom tydelige retningslinjer for orden og oppførsel.
Godt trenermiljø
CSK Fotball har et yrende utviklingsmiljø for våre trenere hvor alle er opptatt av å utvikle seg selv
og de andre trenerne rundt seg.
Lagstrenere for eldre ungdomsfotballag og seniorlag
Vi ønsker flere entusiastiske og utviklingsorienterte trenere til våre eldre ungdomslag og
seniorlag. Vi gjør det vi kan for at trenere skal jobbe på lag som er riktige for seg og at
spillergrupper får trenere som er riktig for seg. For rett person og ved ønske kan treneren få flere
roller i klubben som totalt sett kan gi en allsidig skolering som trener.
Hva kan vi tilby trenerne?
Som en del av vårt trenerutviklingsprogram tilbyr vi trenersamtaler og oppfølging på felt av våre
trenerveiledere. Vi gjennomfører også interne trenerforum, samt dekker deltakelse på relevante
kurs. Det gis godtgjørelse for trenerarbeidet etter klubbens til enhver tids gjeldende ordninger.
Hva ser vi etter?
Entusiasme og interesse for fotballtrenerrollen er noe vi har erfart gir spillerne våre trivsel og
dermed utvikling. Struktur, grundighet, ydmykhet, samt å være tillitsfull er andre kjennetegn på
en CSK‐trener. Dersom man personlighetsmessig har disse egenskapene, vil CSK hjelpe ambisiøse
trenere til å få rikelig med faglig påfyll.
Hvis dette høres interessant ut, kan du ta kontakt med:
Stig Husby
Trenerveileder og treneransvarlig gutter/herrer
977 08 288/stig.husby@locationblocks.com
Jon Settemsdal
Treneransvarlig jenter/damer
901 79 027/torgils@hotmail.com
Tor Helmersen
Sportslig leder
93069566/tor.helmersen@gmail.com

