
 

Handlekraft Engasjement Respekt 
 

 

 

Håndballgruppa i Staal Jørpeland IL trenger flere trenere for barn og ungdom, og vi ønsker å tilby nye 
trenere og trenere vi allerede har i klubben inspirasjon, kompetanse og utvikling i rollen. Til å lede den 
satsingen er vi på jakt etter 

 

TRENERUTVIKLER – HÅNDBALL  
 

Trenerutvikleren har som hovedoppgave å sikre at klubben er i stand til å gi et trenerutviklingstilbud 
slik at vi kan utvikle gode trenere til barne- og ungdomshåndballen på Jørpeland. Staal Jørpelands 
visjon om å skape idrettsglede og begeistring skal ligge til grunn for utførelse av arbeidsoppgavene. 

o Trenerutvikler skal følge den vedtatte Sportsplanen for klubben 
o Hvert halvår legge en plan for aktiviteter sammen med Sportslig Leder 
o Følge opp trenere i de aldersbestemte klassene fra 6 år og opp til 18 år 
o Være tilstede i hallen og instruere, korrigere og veilede trenere 
o Organisere og gjennomføre trenersamlinger for trenere i klubben 
o Organisere og gjennomføre trenerkurs for trenere i klubben 
o Følge opp trenere slik at det tilrettelegges for egentrening, og finne måter å introdusere 

egentrening for spillere som ønsker det 

Erfaring som håndballtrener og/eller håndballspiller er en forutsetning, og kandidaten bør også inneha 
formell relevant kompetanse (eks. trenerkurs). For den rette kandidaten så kan det også være aktuelt 
å kombinere rollen som Trenerutvikler med et engasjement som Trener i Håndballgruppa. 

 

Stillingsomfang etter avtale, men i utgangspunktet ca. 20%. Lønn etter avtale. Stillingen rapporterer til 
Daglig Leder i Staal Jørpeland IL, og arbeidssted vil være Jørpeland.  

 

Ta gjerne kontakt med Leder i Håndballgruppa Henning Livastøl på tel. 977 05 272 / e-mail 
henning.livastol@mowi.com hvis du har spørsmål.  

 

Søknad med CV sender til henning.livastol@mowi.com innen 3. april 2019.  

Staal Jørpeland IL er et idrettslag med ca. 850 aktive medlemmer, og 
skal gi et bredt aktivitetstilbud for barn og ungdom innen fotball, 
håndball og friidrett.  

Staal Håndball har aktivitet for gutter og jenter fra 6 år og opp til 
senior, og har per i dag ca. 300 aktive medlemmer.  


