VSK AARHUS
SØGER LØBENDE TRÆNERE TIL DRENGEFODBOLD

I VSK vil vi skabe et miljø, hvor alle er bevidste om den sportslige retning,
hvor der er sammenhæng mellem årgangene i spiludtryk, organisering af
træning samt træningsmetodik og -pædagogik.
Vores målsætning er, at skabe et udviklende fodboldmiljø af høj kvalitet til
børne- og ungdomsspillere og at skabe et trygt, sjovt og udviklende miljø,
med fokus på den enkeltes udvikling samt rum til at lave fejl i
bestræbelserne på udvikling. Dette er gældende for både spillere og
trænere. Som træner vil du opleve et struktureret og ambitiøst setup.
Vi sigter efter at udvikle spillere og trænere bedst muligt, og er derfor tre
ansatte i drengefodbold – Talentchef, børneudviklingstræner (B+) og
ungdomsudviklingstræner (U+).

Kontakt:
Jacob Leth
Talentchef, VSK Aarhus
E: jl@vskaarhus.dk

WWW.VSKAARHUS.DK

Alt dette gør, at vi kan tilbyde nogle attraktive rammer som bl.a. dækker over:
• En god introduktion og opstart for nye trænere, med enten vores børneudviklingstræner eller
ungdomsudviklingstræner
• Supervision af træning og kamp
• Løbende faglig sparring med ledere og øvrige trænere
• Segmentmøder for alle årgange med vidensdeling og evaluering af træning/kamp
• VEO til videoanalyse for relevante årgange
• Trænerudviklingssamtale som led i den enkelte træners udvikling og motivation
• En fremadrettet spillestil i sammenspil med vores talent ID
• Træningscurriculum og periodisering ud fra vores spillestil og talent ID
• Træningsmetodik og –didaktik som hjælp til at skabe bedst mulig læring, udvikling og trivsel for
spillerne
• Træneruddannelse og løn efter kvalifikationer
For at støtte op om spillernes udvikling foretager vi to gange årligt individuelle udviklingsplaner, fysiske
test og PHV-målinger, med spillere som ønsker det. Derudover har vi mulighederne for at foretage
videoanalyse i segmenterne samt som redskab til udviklingsplanerne.
Lyder dette interessant og har du lyst til at blive en del af VSK Aarhus drengefodbold, så kontakt
Talentchef, Jacob Leth, på jl@vskaarhus.dk

