
 
Viby Basket har över 700 medlemmar i 36 lag som leds av över 140 engagerade vuxna ledare och cirka 35 
ungdomscoacher. Vi är en förening som välkomnar hela familjen med målet att skapa en stark gemenskap där alla kan 
utvecklas. Vi har en mycket aktiv och kompetent Styrelse, god ekonomi och ett starkt engagemang bland föräldrar, lokala 
skolor, företag och politiker.   Vår Chefstränare och vårt Tränarråd leder den sportsliga utvecklingen i föreningen.  
 

 

Viby Basket söker engagerad och kompetent coach 
för Flickor födda 2013  

 
 Med stöd av klubbens Tränarråd, Chefstränare och lagets övriga ledare arbetar du för att utveckla 
spelarna och laget enligt klubbens väl utvecklade Ledarfilosofi och Tränarguide. 
 

  I rollen ingår bl a att:  

• Planera och genomföra 2 träningar per vecka (söndagar + 1 vardagkväll)  
• Ansvara för coachning på matcher vilket inte är så många denna säsong 
• Delta i ledarsamlingar, utbildningar och aktiviteter som klubben eller laget anordnar 

 

Vi söker dig: 
Som har ett stort intresse för basketsporten och brinner för att arbeta med ungdomars utveckling 
inom en stark basketförening. Du har en god självkännedom och social kompetens och därigenom 
förmåga att verka som tränare samt att i dialog med bl a Tränarrådet kunna utveckla spelare och 
lag utifrån en tydlig strategi och stark värdegrund.   Som person får du saker att hända samt har en 
förmåga att engagera och samarbeta med andra. Du är en ansvarstagande person som är tydlig i 
din kommunikation och pålitlig i ditt åtagande.  
 

Vi erbjuder dig:  
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll som ledare och tränare med goda och tydliga 
förutsättningar och villkor. Vi är en förening som fokuserar på barn och ungdomar. Laget har en 
engagerad lagledning i form av Team Manager som håller i det administrativa, assisterande tränare 
samt två ungdomscoacher vid sidan om många engagerade föräldrar. Söker du en möjlighet att få 
arbeta med ditt engagemang för basket, barn och ungdomar och samtidigt växa i din roll som ledare 
och tränare tror vi att det här är en fantastisk möjlighet. 

Ansökan:  
Välkommen med din ansökan redan idag.  Du ansöker till tjänsten genom att skicka ditt personliga 
brev och CV till info@vibybasket.se. 
 
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att 
kontakta Janice Enström, Föreningskanslist (kansli@vibybasket.se eller 070-582 60 80). 


