25. juni 2020

Basket træner søges
ATTILA Basket søger til den kommende sæson(2020) træner til vores talentfulde U19 og evt. også
vores U15 hold. U19 er en flok på ca 10 drenge, som alle brænder for basket. Holdet er tilmeldt
turneringen i A-rækken.
Vi ser meget gerne at du har erfaring som træner, men det vigtigste er entusiasme og mod på at
lære fra dig, og give spillerne nogle gode oplevelser, både ved træning og sociale arrangementer.
ATTILA basket er en mindre basketballklub hjemmehørende i Nykøbing F. Vi er eneste klub på
Lolland-Falster, men har efter vores mening nogle af de bedste rammer for basket i vores hal.
Har dette din interesse, hører vi meget gerne fra dig.
Kontakt venligst træneransvarlig Klaus Stæger post@attilabasket.dk eller telefon 22679401
ATTILA Basket kan tilbyde dig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bliver tilbudt et trænerkursus, hvis du i forvejen ikke har det.
Du lærer at planlægge et træningsforløb og være den ansvarlige for at give unge
mennesker dejlige timer i hallen
Du lærer at samarbejde og få unge mennesker til at samarbejde
Du bliver en del af et fællesskab og frivilligt arbejde, der er værd at skrive på dit CV.
Vi træner 2 x om ugen (mandag og onsdag), deltager i turnering samt evt. deltagelse i
stævner.
du kan få et frivillighedsbevis, som du kan vedlægge dine ansøgninger til erhvervsarbejde
Vi er en del af sporten på Lolland-Falster
Vi ønsker at gøre et stykke arbejde for de unge på Lolland-Falster
Vi er mennesker med både lidt og meget erfaring, der savner dig til at være med til at
skabe en bæredygtig forening i Nykøbing Falster
Mulighed for kørselsgodtgørelse

Yderligere oplysninger om ATTILA basketball på www.attilabasket.dk eller vores Facebookside.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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