Wij zijn op zoek naar een Trainer/ster recreatieve gymnastiek
SZG (Samenwerkende Zutphense Gymnastiekverenigingen) is een actieve vereniging met circa 300
leden. We bieden een breed sport- en bewegingsaanbod voor jong en oud.
O.a Turnen Dames, Acro Gym, Ritmische Gym, Freerunning en een springgroep.
Voor de recreatieve gymgroepen zoeken wij met ingang van het nieuwe seizoen een trainer/ster
voor 3 leeftijdsgroepen.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en een leuk (bij)baantje in het
verlengde van je opleiding, bij een leuke vereniging in een leuk team.
Dan zijn wij op zoek naar jou !!
Wat bieden wij?
3 uur recreatietraining op woensdag van 16.30 tot 19.30 verdeeld over 3 leeftijdscategorieën. In
overleg kan dit evt naar de donderdag. Met eventuele uitbreiding van uren mogelijk.
Wat vragen wij ?
* Je bent (bij voorkeur) in het bezit van een geldige KNGU licentie niveau 3 of gelijkwaardige
opleiding. (Cios of Alo) Of niveau 2 en bereid niveau 3 te gaan volgen.
* Of je bent bezig met een sportopleiding met Gym/Turnen in je pakket, en bij voorkeur ook eigen
turnervaring.
* Je bent enthousiast en gedreven zowel binnen als buiten de trainingen.
* Je bent bereid om een actieve rol te vervullen binnen de vereniging.
* Je bent bereid incidenteel deel te nemen aan recreatieve wedstrijden.
* Je bent in staat goed samen te werken binnen het bestaande team.
* Je bent in staat zelfstandig trainingen voor te bereiden en zelfstandig les te geven.
Werk jij graag met jongens en meisjes van 3 tot 12 jaar en wil je alles uit ze halen wat er in zit, ze evt
klaar te stomen voor doorstroming naar de damesselectie? En ben je in het bezit van de gevraagde
diploma’s?
Is je interesse gewekt? Aarzel dan niet en neem snel contact op!
secretaris@szg-zutphen.nl
Ook voor meer informatie en vragen kun je op bovenstaand mailadres terecht.

