Vi söker en ny huvudtränare
– Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala
Föreställ dig att en badmintonspelare från Uppsala tar medalj i de olympiska spelen
2028. Är du tränaren som kommer att få det att hända? Är du den som kommer att
göra vad som krävs för att förverkliga det målet – och våra andra ambitiösa mål?
Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala är Sveriges största och mest framgångsrika badmintonklubb. Det är en klubb med ambitiösa mål av både långsiktig och kortsiktig karaktär. För
att nå dessa mål söker Fyrisfjädern nu en professionell huvudtränare som kan leda utvecklingen framåt. Han eller hon kommer att sköta planering och träning, coaching vid lagspel och
turneringar samt ha ansvar för den strategiska planeringen.
Fyrisfjädern BMK har omkring 4 000 medlemmar, varav fler än 600 är ungdomar som lär sig
att spela badminton och drömmer om att bli proffs. Klubben har cirka 150 licensierade elitspelare i åldersgruppen 11-21 samt senior- och veteranspelare på såväl nationell som internationell nivå. Vårt lag har vunnit 16 av de 19 senaste svenska mästerskapen.
Är du nytänkaren vi söker?
Fyrisfjäderns spelare deltar ofta i internationella turneringar och tävlingar. Vi har siktet ställt
på att vara en av de bästa klubbarna i Europa. Flera av våra främsta spelare är en del av det
svenska landslaget och deltar på Euro Center, där Fyrisfjädern står som värd. Att vara värd
för Euro Center ger oss en unik möjlighet att arbeta med våra spelare på daglig basis och att
samverka med tränarna för att skapa optimala förutsättningar för utveckling.
Vi strävar ständigt efter att förnya och förbättra oss för att nå våra ambitiösa mål. Vi söker
därför en tränare som vågar skapa förändring. Som vågar testa nya metoder och tekniker –
inte bara för att vinna medaljer, utan också för att inspirera alla våra 4 000 medlemmar att bli
så bra de kan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter

Kvalifikationskrav

•

Att träna, coacha och utveckla våra
elitspelare

•

•

Att vara huvudtränare för klubbens elitlag

•

Minst 3 års erfarenhet som elittränare på
hög nivå

•

Att utveckla klubbträningen

•

Erfarenhet som lagtränare på nationell nivå
är meriterande

•

Att coacha vid vårt nationella idrottsgymnasium

•

Erfarenhet som elitspelare på hög nivå är
meriterande

•

Att samarbeta med Euro Center

•

Goda kunskaper i engelska eller i något av
våra nordiska språk

Erfarenhet av säsongsplanering inom individuellt spel och lagspel på internationell
elitnivå

Vi ser fram emot din ansökan!
Styrelseordförande, Erik Jonzon
erik.jonzon@fyrisfjadern.se

