Vaasan Sportin Juniorit Ry on yli 700 jäsenen jääkiekkoseura, jossa pelaa yli 600 innokasta lasta ja nuorta
eri ikäluokissa aina luistelukoulusta U18-junioreiden SM-sarjaan ja Naisten Liigaan. Tarjoamme sporttisen
elämäntavan sekä erinomaisen harrastus-, kilpailu- ja toimintaympäristön kaikille seurassamme mukana
oleville. Kasvatamme sekä huippupelaajia että elämänikäisiä jääkiekkofaneja. Liigapaikkakuntana Vaasa
tarjoaa sekä pelaajille että valmentajille polun aina lajimme ehdottomalle huipulle saakka.
Haaveiletko lasten valmentamisesta ammatiksesi? Nyt se on mahdollista, sillä haemme toistaiseksi
voimassaolevaan työsuhteeseen kahta päätoimista

Seuravalmentajaa
Seuravalmentajista toinen vastaa U13-U14 ikäluokista ja toinen Luistelukoulu-U12 ikäluokista. Vastaat
omien ikäluokkiesi yksilöiden ja valmentajien kokonaisvaltaisesta kehittämisestä arjen harjoittelussa
yhteistyössä ikäluokan vastuuvalmentajan ja muun valmennustiimin kanssa. Tehtäviisi kuuluu mm.
harjoittelun suunnittelu, toteutus ja arviointi. Olet myös tiiviissä yhteydessä ikäluokan vanhempiin ja pidät
heidät ajan tasalla pelaajien kehitysestä ja ikäluokan suunnitelmista. Vastaat ikäluokkiesi
valmentajakerhon pyörittämisestä ja osallistut iltapäiväjäiden ja leirien suunnitteluun ja toteutukseen.
Joukkueiden ottelutapahtumista vastaa ikäluokan vastuuvalmentaja, jotta sinulle jää paremmin aikaa
keskittyä arjen kehitystyöhön.
Edellytämme vankkaa kokemusta jääkiekon valmentamisesta ja yksilötaitojen kehittämisestä, aitoa paloa
lasten ja nuorten kanssa toimimiseen sekä valmiutta työskennellä iltaisin ja viikonloppuisin. Sinulla on
hyvät vuorovaikutustaidot ja keskustelet mielelläsi myös vanhempien kanssa. Et arastele puhua
tarvittaessa isollekin joukolle lapsia tai aikuisia niin livenä kuin videollakaan. Lisäksi sinulta odotetaan omaaloitteista ja itsenäistä otetta seuran valmennuksellisen linjauksen jalkauttamisessa. Eduksi katsotaan
liikunta-alan tutkinto, aikaisempi kokemus seuratyöntekijänä toimimisesta ja johtamistaito. Ennen kaikkea
olet kuitenkin oppimishaluinen, ulospäin suuntautunut ja tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.
Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika ja edellytämme suostumusta esittää rikoslain (770/1993) 6§:n 2
momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä. Mikäli kiinnostuit tehtävästä, lähetä vapaamuotoinen
hakemus palkkatoiveineen, ansioluettelo sekä linkki videohakemukseen 22.2.2021 mennessä osoitteeseen
rekry@juniorsport.fi. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä ja työn aloitusaika sovitaan yhdessä
erikseen. Ilmoita hakemuksessasi selkeästi haetko U13-U14 vai Luistelukoulu-U12 seuravalmentajan
paikkaa vai oletko kiinnostunut molemmista paikoista.
Lisätietoja tehtävästä antaa:
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