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Vi söker tränare i Kvinnlig artistisk gymnastik till NIU vid Jämtlands Gymnasium
Vi välkomnar dig till Östersundsgymnasterna, en förening med stark positiv utveckling som erbjuder
fantastiska träningsmöjligheter i en av Sveriges modernaste gymnastikhallar. Sedan hösten 2018
bedriver vi, i samarbete med Jämtlands Gymnasium, NIU (Nationellt godkänd Idrottsutbildning) inom
gymnastik. Vi har 7 gymnaster som går NIU i Kvinnlig artistisk gymnastik. Vi söker nu en erfaren och
välutbildad tränare med moderna ledaregenskaper till våra Kvinnliga AG gymnaster. Ta chansen att bli
en del av vår gemensamma framgångsresa.

Vem är du?
⮚ Du står helhjärtat bakom Svenska Gymnastikförbundets värdegrund och uppförandekod.
⮚ Du brinner för att hjälpa målinriktade gymnaster att utvecklas utifrån individens förutsättningar.
⮚ Du är duktig på effektiv individuell tränings- och tävlingsplanering på kort och lång sikt.
⮚ Du planerar och genomför träningar med stort engagemang.
⮚ Du har lätt för att kommunicera med gymnaster, föräldrar och tränarkollegor.
⮚ Du bidrar aktivt i en förening som har som ambition att växa och utvecklas.
⮚ Du har god samarbetsförmåga.
⮚ Du har lägst Kvinnlig AG steg 3 utbildning eller motsvarande och lång och gedigen erfarenhet som
tränare.
⮚ Har du annan ledarskaps- och pedagogisk utbildning är det förstås meriterande.
⮚ Du har god struktur och ser rapportering som en viktig del i arbetet.
⮚ Du talar och skriver bra svenska eller engelska.
⮚ Har du erfarenhet av tränarroll även inom MAG är det meriterande.

Vad innebär tjänsten?
Anställningen är en heltidstjänst. Du kommer främst ansvara för träningen av de gymnaster som går
NIU Kvinnlig AG. Du kommer även träna föreningens gymnaster i Kvinnlig AG. Tjänsten är flexibel
och kan utformas efter personliga egenskaper och förutsättningar. NIU:s verksamhet bedrivs på
dagtid men du kommer också arbeta vissa kvällar och helger. I tjänsten ingår även resor.
gymnastikträningen bedrivs i Östersund Arena https://360.ostersund.se/ostersundarena/

Vilka är vi?
Östersundsgymnasterna är en förening med ca 700 aktiva och ett hundratal
ideella ledare. Föreningen växer och har nu tre anställda. Du kommer att vara en
viktig del i ett team som består av kanslist samt NIU-tränaren för Kvinnlig AG och
en tränare för träningssektionen. Vi har en mycket bred verksamhet med
tävlingsverksamhet inom Kvinnlig AG, Manlig AG, Trupp gymnastik och Rytmisk
gymnastik samt träningsgrupper inom gymnastik, Parkour och Trampolin samt
Bamse- och barngympa. Inom Kvinnlig AG, som blir huvudfokus för dig, har föreningen idag 75
gymnaster och drygt 20 ledare. Utvecklingen har gått snabbt framåt de senaste åren tack vare den
nya hallen och ett målmedvetet arbete. Idag tränar och tävlar 15 av gymnasterna på steg 6, 7, 8,
Regions- och Rikspokalen samt junior och seniornivå på CoP. Läs mer på vår hemsida
www.ostersundsgymnasterna.se och vår Facebook Östersundsgymnasterna Kvinnlig AG

Ansökan
Tjänsten har tillträde så snart som möjligt, men helst senast 5 december 2022. Tjänsten kan
komma att tillsättas så snart vi hittat rätt person, även innan sista ansökningsdatum så vänta inte
med din ansökan. Skicka ansökan senast 10 november till Anja Andersson:
anja.ostersundsgymnasterna@gmail.com
Har du frågor om tjänsten kan du skicka dina frågor till ovanstående mejladress eller ringa
My Lindskog Andersson +46 (0)70-659 53 76 eller Anja Andersson +46 (0)70-377 45 65,
Östersundsgymnasterna Kvinnlig AG
För frågor angående JGY - Michael Söderkvist, Rektor NIU, Jämtlands Gymnasium, +46 (0)70-860 07 87

Jämtlands Gymnasium Wargentin (JGY) med anor från 1847 beläget mitt i Östersund är idag
en av de största gymnasieskolorna i norra Sverige http://www.jgy.se JGY har stor erfarenhet av
att bedriva NIU verksamhet och det finns en väl inarbetad organisation för dessa program.
http://jgy.se/gymnasieprogram/ovriga-program/niu/
Östersund är en stad som verkligen satsar framåt och växer tack vare god inflyttning.
Som exempel kan nämnas att Östersund vann årets stadskärna 2019 och 2018 blev
Östersund årets studentstad www.ostersund.se
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We are hiring gymnastic Coach in Women’s Artistic Gymnastic to NIU at Jämtlands
Gymnasium
We would like to welcome you to Östersund Gymnastics Club, an organization with strong positive
development that offers fantastic training opportunities in one of the most modern gymnastic arenas in
Sweden. Since autumn 2018, in collaboration with Jämtlands Gymnasium, we are engaged in NIU
(Nationally approved sports education) in gymnastics. We have a group of 7 Women’s Artistic Gymnasts
(WAG) attending this Upper Secondary School. We are now looking for an experienced and welleducated coach with modern leadership qualities for the WAG gymnasts. Take the opportunity to
become a part of our joint journey of success.

Who are you?
⮚ You are wholeheartedly behind the Swedish Gymnastics Association values and code of conduct.
⮚ You are passionate about helping goal-oriented gymnasts develop based on the individual´s conditions.
⮚ You are knowledgeable at effectively plan for long- and short-term goals. Both on an individual training
basis as well as for competition planning.
⮚ You plan and conduct training with great commitment.
⮚ You can easily communicate with gymnasts, parents, and coaches.
⮚ You actively contribute to an organization that has the ambition to grow and develop.
⮚ You are a team player.
⮚ You have at least Women’s AG Swedish step 3 training or equivalent and long and solid experience as a
coach.
⮚ If you have other leadership and pedagogical education, it is of course of merit.
⮚ You are structured and see reporting as an important part of the work.
⮚ You are a proficient verbal and written communicator in Swedish or English.
⮚ If you have experience of coaching MAG as well, that is also a merit.

What does the position entail?
The employment is a full-time position. You will mainly be responsible for the coaching
of the gymnasts who attend NIU Women’s AG. You will also train our Club gymnasts in
Women’s AG. The position is flexible and can be designed according to personal
qualifications and conditions. NIU´s activities are mostly conducted during the day, but
you will also work some nights and weekends. The position also involves some travel. The gymnastics
training is conducted at Östersund Arena https://360.ostersund.se/ostersundarena/

Who are we?
The Östersund Gymnastics Club is an organization with about 700 participants and approximately a
hundred volunteering coaches. The organization is growing and now has three employed staff. You
will be an important part of a team that consists of an Administrator and the coach for training groups
in gymnastics. We have a very broad operation with competitive Women´s AG, Male AG, Team Gym
and Rhythmic gymnastics as well as training groups in gymnastics, Parkour and Trampoline as well as
introductory and child gymnastics. In Women´s AG, which will be your focus, the organization has 75
gymnasts and just over 20 coaches. We have had a rapid advancement in recent years thanks to our
new arena and our determined work. Almost 15 of the gymnasts compete on steps 6, 7, 8,
Regionspokalen(Optional) or Rikspokalen(Modified CoP), junior and senior CoP. Read more about the
organization on our website www.ostersundsgymnasterna.se and on our Facebook
Östersundsgymnasterna Kvinnlig AG

Application
We are hoping to fill the position as soon as possible, but preferably no later than December 5th, 2022.
The position may be appointed as soon as we have found the right person, even before the last
application date, so do not hold off applying. Send the application no later than November 10th to Anja
Andersson: anja.ostersundsgymnasterna@gmail.com
If you have any questions regarding the position, please email them to the email address above or call
My Lindskog Andersson +46 (0)70-659 53 76 or Anja Andersson +46 (0)70-377 45 65,
Östersundsgymnasterna Women´s AG. Questions regarding JGY - Michael Söderkvist, Principal NIU,
Jämtlands Gymnasium, +46 (0)70 860 07 87
Jämtland's Gymnasium Wargentin (JGY) dating back to 1847 located in the middle of
Östersund is today one of the largest secondary schools in northern Sweden.
http://www.jgy.se JGY has extensive experience of conducting NIU activities and there
is a well-established organization for these programs.
http://jgy.se/gymnasieprogram/ovriga-program/niu/
Östersund is a city that really does invest and grow thanks to good occupation. For
example, Östersund won the title This Year's City Center in 2019 and in 2018 Östersund
was awarded This Year's Student City www.ostersund.se

