
Vi söker nu dig som vill jobba som beachvolleytränare 
inom vårt Elitspår och primärt med de bästa och mest 
ambitiösa spelarna i klubben.
 
Göteborg Beachvolley Club är Sveriges största 
beachvolleyklubb och föreningen är stolta ägare av 
världens största anläggning för beachvolley på Kviberg 
i Göteborg. Klubben har drygt 1500 medlemmar och vi 
driver en träningsverksamhet där mer än 700 personer 
per vecka tränar regelbundet i olika grupper och/
eller tävlar i seriespel. Vi har träningsgrupper för alla 
spelnivåer och åldrar, från nybörjare och motionär till elit.

Elitspåret sträcker sig idag från talangfulla juniorer till 
redan etablerade elitspelare. Vi har som ambition att 
på sikt skapa ett team kring vår elitverksamhet som 
tillsammans ser till att spelare med talang och ambition 
ska få så bra träning och förutsättningar som möjligt 
för att nå sin fulla potential. Det krävs att du har 
engagemang och är en lagspelare som tillsammans 
med andra tränare kan få en fungerande enhet.

ELITTRÄNARE 

SÖKES TILL STÖRSTA 
BEACHVOLLEYKLUBBEN I SVERIGE



Erfarenhet av att vara tränare på hög 
nivå i beachvolley/volleyboll

Erfarenhet av eget spel på hög nivå är 
meriterande men inget krav

Har stort engagemang och brinner 
för att utveckla spelare

Har lätt för att samarbeta med andra 
inom en grupp

KVALIFIKATIONER OCH EGENSKAPER

DETTA ERBJUDER VI

Vi har en löpande rekryteringsprocess så vänta inte. Skicka in din 
ansökan med personligt brev och CV via mail till uffe@gbcbeach.com 

och kopia till simon.bohman@gbcbeach.com

Välkommen med din ansökan!

Anställningsgrad 
Startdatum 

Kontaktperson  

Enligt överenskommelse

Enligt överenskommelse

Ulf Norman, 0708-475282, 

uffe@gbcbeach.com

Tränaransvar för några av de bästa och mest 
ambitiösa spelarna i klubben

Du blir en del av en verksamhet som jobbar 
för att långsiktigt bidra till sportens utveckling i 
Sverige

Anställning från Ipanema Beach AB + 
semesterersättning och pensionsavsättning 

Du blir en del av ett framtida tränarteam som 
tillsammans kommer att jobba med utveckling 
av spelare och elitverksamheten i stort


