Vålerenga Fotball Damer søker ny Toppspillerutvikler

Vålerenga Fotball er en fremoverlent, samfunnsengasjert og ambisiøs fotballklubb med over 1200
aktive medlemmer, og totalt over 1500 medlemmer. Vårt kvinnelag spiller i Toppserien. I tillegg har
klubben ca 100 lag, med egne grupper for barn, ungdom og voksenfotball.
Vålerenga Fotball har i flere år prioritert satsning på egne talenter. På guttesiden i samarbeid med
VIF Elite, og på jentesiden i egen klubb i tett samarbeid med klubbens fremadstormende A-lag.
NFF og Toppfotball kvinner (TFK) har spillerutvikling for jenter som ett av sine strategiske
satsingsområder. Derfor har NFF/TFK utpekt 12 norske klubber, som skal utvikles til å bli kraftsentra
for spillerutvikling for jenter. Vålerenga Fotball er utpekt som en av disse 12 klubbene.
Vålerenga Fotball Damer er i år for første gang kvalifisert for spill i Champions League. Klubben har et
klart mål om å konkurrere i Europa hver sesong, og ser det som avgjørende at talentarbeidet bygger
på internasjonale referanser. Talentarbeidet på jentesiden skal styrkes, og vi søker deg som kan bidra
til å løfte klubbens egenutviklede spillere og talentsatsningen til neste nivå.

Hvem er du?
•
•
•
•

Du er engasjert og dyktig på feltet, og brenner for å skape utvikling hos den enkelte spiller.
Du er strukturert og grundig, har stor gjennomføringskraft og leverer som avtalt.
Du er med positivitet og godt humør, med på å skape et godt arbeids- og utviklingsmiljø, med
stor vilje til å lære og dele kunnskap.
Du vet at det å ha høye ambisjoner om utvikling og gode prestasjoner, krever at vi jobber
mye og når det trengs.

Toppspillerutviklers arbeidsområder:
•

•
•
•
•
•
•

Utvikle og følge opp klubbens fremtidige toppspillere i alderen 15-20 år. Dette innebærer
bl.a:
o Lage og følge opp individuelle utviklingsplaner for TSU-spillerne
o Kartlegge og tilpasse totalbelastning for den enkelte spiller
o Jobbe med utviklingsmål på treningsfeltet og ukentlig anvende tilgjengelig teknologi
(videoanalyse/XPS/Be your best) for optimal utvikling for spilleren.
o Være trener på feltet der spillerens hverdag er; både fellestrening med lagene og
individuell trening.
Undervise 3 g pr uke ved Valle Hovin VGS toppidrettslinje, samt være sportslig administrativt
ansvarlig for et klassetrinn.
Arbeide for å øke kvaliteten i klubbens utviklingsarbeid, i tråd med klubbens etablerte
strategiplan/sportsplan/spillmodell.
Etablere et godt samarbeid med NFFs landslagstrenere og spillerutvikler i krets, og følge opp
spillere i disse systemene.
Ansvarlig for rapportering til NFF iht retningslinjer for TSU-prosjektet.
Bidra til systemutvikling og etablering av rutiner omkring spillerlogistikk/ rekruttering.
Bidra til systemutvikling og etablering av rutiner for bruk av video og utvikling av
rollekartotek.

Kvalifikasjoner
•
•
•

God erfaring fra treningsfeltet er påkrevd.
UEFA-A-lisens er ønskelig, UEFA-B-lisens et krav.
Annen formell utdannelse/ kompetanse kan vektlegges; eks. fysioterapeut, relevant
teknologikompetanse, fysisk trening etc.

Stillingen er en engasjementstilling i 100% med tiltredelse 1.1.2021, med 1 års varighet med mulighet
for forlengelse.
Stillingen kan, ved riktige kandidater, vurderes å deles og kombineres med andre oppgaver/ roller i
klubben.
Stillingen rapportere til utviklingsleder. Det vil utarbeides egen stillingsinstruks.
Tilholdssted er Intility arena.
Søknadsfrist: 20. september 2020
Tiltredelse: 1. januar 2021
Søknad med CV sendes til Vålerenga Fotball v/utviklingsleder Monica Knudsen,
monica.knudsen@vif.no

