Vi søger en FCM-licenstræner, som får træneransvaret i område 2 (primært Lemvig, Struer
Holstebro kommuner).
Der er tale om en deltidsstilling, som i enhver anden fodboldklub, hvor man udelukkende
træner ud over sit normale arbejde i hverdagen.
FCM-licenstræneren har følgende opgaver:
- Ansvarlig for afvikling af 2 ugentlige FCM-licenstræninger i sit område.
- Ansvarlig for afvikling af én FCM Teknikmærkedag i foråret og én i efteråret pr.
kommune i sit respektive område.
- Ansvarlig for områdets FCM U10-, U11- og U12 FCM-licenshold ved FCMlicensstævne.
- Medarrangør af FCM Ulvecup for U8-U9-U10 drenge/piger på alle niveauer i sit
respektive område (én stævnedag).
- Områdetræner på FCM Fodboldskole, hvor man deltager på de to udtagelsesaftner
samt de tre efterfølgende træningsaftner.
- Ansvarlig for områdets FCM U10-, U11- og U12-licenshold ved stævne ultimo juni/primo
juli.
- Hovedansvarlig for afvikling af FCM Minifodboldskole i området én weekend pr. sæson.
- Laver samlet set inspirationstræning med hold i områdets FCM-licensklubber.
- Områdetræner på FCM Pigefodboldskole, hvor man deltager på de to udtagelsesaftner.
Man indgår i FC Midtjyllands talentarbejde og skal være med til at fastholde og udvikle
konceptet omkring ”RØDDERNE – Fodbold på hjemmebane”.
Den samlede talentudvikling er en væsentlig del af FC Midtjyllands DNA.
Der vil være et tæt samarbejde med FCM Klubsamarbejdet, den FCM-licensansvarlige
samt FCM Elitefodboldskole.
Du bliver en del af et team på over 30 personer, som har ansvaret for vores U13-U15 hold
samt vore licens- og Talenthold.
Du vil i første omgang blive ansat for ét år med mulighed for forlængelse.
Krav til dig
Du skal min. have UEFA B-licens, og har du også været en del af FCM Trænerakademi, vil
det kun blive betragtet som et plus.
Du skal bo i FCM Klubsamarbejdets geografiske område eller inden for kort afstand dertil.
Du skal være en holdspiller, som sætter teamet højt.
Du skal kunne se dig selv omkring ”RØDDERNE – Fodbold på hjemmebane” i en årrække.
I FC Midtjylland ynder vi dog at give vores dygtige folk nye muligheder, når/hvis disse
opstår, og jobbet som FCM-licenstræner kan således på sigt være trænervejen ind i FCM
Elitefodboldskole.
Du skal være klar til at arbejde ud fra et holistisk menneskesyn, hvor du indgår i tæt dialog
med såvel kollegaer, spillere, forældre som samarbejdsklubber.
Hvis overstående har vakt din interesse, bedes du sende din ansøgning til:
Jonas Bliksted, Elitechef i FCM, jbl@fcm.dk
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Jonas Bliksted på: 28436247
Ansøgningsfristen er d. 22/1-2018

