
Chefstränare, Nacka Gymnastikförening 

Nacka GF söker Chefstränare för flicksektionen (från 11 år) med särskilt fokus på grupper som tävlar på 
riksstegens högre nivåer samt USM.  

Initialt kommer du att fokusera på den grupp som nu tävlar och tränar på nivå 2 och USM med förhoppning om 
ett framtida JSM. Som chefstränare ansvarar du för att tydliggöra och kommunicera gruppens mål samt att 
säkerställa att hela gruppen gemensamt strävar efter att uppnå målen. Tillsammans med tränarteamet 
ansvarar du för att göra planeringen för terminen, året och på längre sikt.  För att Nacka Gymnastikförening 
långsiktigt ska kunna erbjuda truppgymnastik på denna höga nivå behöver vi säkerställa att yngre lag som idag 
tävlar föreningstävlingar lokalt tränar ”på rätt saker” (teknik, rörelsemönster, träningsvariation etc), allt för att 
ge varje gymnast verktygen att nå dennes fulla potential. I detta mer strategiska arbete ser vi dig som en viktig 
del. 

Just nu pågår ett strukturarbete i föreningen. Syftet är att skapa förutsättningar för att arbeta mer fokuserat 
och gemensamt i de satsningar vi gör. Nya forum för samverkan kommer att startas upp och vi ser att 
chefstränarrollen är en viktig del i detta arbete, bland annat som ordförande i tränarkommittén som är tänkt 
att fungera som en länk mellan tränarforum och styrelse.  

Nacka GF har resurser i form av duktiga och välutbildade tränare (ungdomar såväl som vuxna), redskap, en 
engagerad styrelse och en stark ekonomi. I vår förening får du, tillsammans med styrelse, tränare och 
gymnaster chansen att utveckla ett nytt kapitel i föreningens historia. Vi tror att tjänsten är ca 50 % av en 
heltidstjänst men är öppna för diskussion. Att kombinera denna tjänst med jobb för annan förening, annan 
anställning eller studier är självklart möjligt. Som chefstränare är du med på redskapsträningar  2-3 
vardagskvällar per vecka samt ca 3 timmar på lördagar. I och med att du behöver ha en god kännedom av 
flertalet grupper inom föreningen ingår här även att du är med på dessa gruppers träningar med jämna 
mellanrum under terminen. 

Du som söker 
Vi tror att du har några års erfarenhet som huvudtränare på riksstegens högre nivåer samt att du gärna även 
testat på tävling på SM-nivå. Du tycker om att leda, inte bara gymnaster utan även tränare och drivs av att se 
andra utvecklas. Du är inte rädd för att fatta beslut men tvekar inte heller att backa om ett beslut i backspegeln 
visat sig vara felaktigt. Du har förmågan att lyfta blicken och se helheten (i detta fall hela föreningen) samtidigt 
som du som chefstränare också behöver fokusera på detaljerna i den grupp du ansvarar för. Du förstår att 
spetsen är ingenting utan bredden, att en långsiktig hållbar satsning på hög nivå inte kan bli verklighet utan ett 
helhetstänk. 

Nacka Gymnastikförening bedriver truppgymnastik för flickor och pojkar från 6 år och uppåt och har ca 1000 
aktiva gymnaster fördelade på 35 grupper. För mer information se nackagf.se 

Ansök genom att maila CV och personligt brev till kansli@nackagf.se  
Vid frågor kontakta Jannicke Carle, jannicke@nackagf.se alternativt 070 679 73 91 
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