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Västerås Gymnastikförening söker drivande KvAG tränare 

 

Västerås Gymnastikförening bedriver idag en verksamhet med barn från 2 års ålder till våra 

seniorer som är över 90 år. Vi är idag ca 1500 aktiva och 170 tränare för våra olika 

avdelningar gruppträning, barn o ungdom, trupp, KvAG, MAG, parkour, simhopp och voltige. 

Vi driver 2 specialanpassade gymnastikhallar på ca 2500 m2, samt geografiskt utspridda 

lokaler nära våra utövare. Vi arbetar med välutbildade ledare i trygga, utvecklande team. Vi 

erbjuder våra medlemmar glädjefylld rörelse och aktivitet. Vår kultur genomsyras av stark 

gemenskap och personlig utveckling. 
 

Västerås Gymnastikförening söker ledare/tränare med stort engagemang och intresse för AG 

gymnastik som vill ingå i vårt team med anställda tränare från flera sektioner. Tjänsten 

innefattar planering samt genomförande av träning, tävling och läger med olika KvAG 

grupper i tävlingssektionen. I dessa grupper ingår - även att kontinuerligt arbeta med 

sammanhållning och gruppkänsla. 

Du är utbildad enligt svenska gymnastikförbundets utbildningsmodell och vi ser gärna att du 

har steg 3 KvAG. Högre kompetens även i MAG, Trupp eller annan verksamhet inom svensk 

gymnastik är meriterande. Du kan arbeta både enskilt och i team och drivs av att utveckla, 

motivera och stötta barn och ungdomar. 

I rollen som tränare kommer du att vara delaktig i att planera, leda och utveckla AG 

verksamheten på ett strukturerat, organiserat sätt tillsammans med existerande tränare i 

enlighet med föreningens vision, stadgar och värdegrund. 
 

Tjänsten kommer anpassas efter den sökandes kvalifikationer och är huvudsaklig förlagd till 

kvällar och helger.  

Tjänsten är en heltidstjänst med tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas. 

Vi är medlemmar i Arbetsgivaralliansen. 

För mer information om tjänsten:  

Kontakta Verksamhetschef Tomas Elvhage på 073-335 35 02 eller tomas@vgf.nu eller vår AG 

ansvarig Christer ”Crip” Andersson på 070-309 70 50 eller crip@vgf.nu.  

Vi vill ha din ansökan med CV o personligt brev så snart som möjligt då vi tillämpar löpande 

rekrytering dock senast 20221031. Ansökan skickas till tomas@vgf.nu 

Välkommen med din ansökan! 

 


