SVENSKA TYNGDLYFTNINGSFÖRBUNDET SÖKER
TRÄNARE TILL NATIONELLT TRÄNINGSCENTER

Svenska Tyngdlyftningsförbundet (STF) planerar att starta ett nationellt träningscenter i Halmstad
hösten 2022 för våra bästa lyftare, i samarbete med Högskolan i Halmstad och Eleiko. Tanken med
Elitmiljö Tyngdlyftning Halmstad (ETH) är att samla Sveriges bästa lyftare och tränare på ett ställe
och därigenom skapa en gemensam miljö för träning, utbildning och utveckling.
ETH är en del av det långsiktiga arbetet med att utveckla svensk tyngdlyftnings elit och har som syfte
att: samla resurser, utveckla lyftare/tränare, skapa en ny kultur och erbjuda möjligheter till dubbla
karriärer samt arrangera läger och utbildningar. ETH är den första satsningen någonsin på ett nationellt tyngdlyftningscenter i Sverige och kommer att utgöra en central plats med samlade resurser och
kompetenser för utveckling av tyngdlyftare och tränare på elitnivå. Skapandet av ett centra för våra
bästa lyftare likt andra framgångsrika tyngdlyftningsnationer är en satsning som kommer att få en
avgörande betydelse för oss i jakten på att nå våra mål.
Svenska Tyngdlyftningsförbundet söker nu ansvarig elittränare till ETH som ska främja och vara en
naturlig del av utvecklingen av svensk tyngdlyftning.
I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår att…
• Ansvara för daglig träning och träningsplanering för de aktiva på ETH.
• Utbilda svenska ungdoms- och juniortränare fortlöpande, praktiskt och teoretiskt.
… och dessutom:
• Medverka som landslagscoach vid internationella tävlingar.
• Vara behjälplig med fysträning, föreläsningar och workshops för elitidrottande studenter på
högskolan i Halmstad.
• Vara behjälplig vid träningsläger för lyftare och tränare.

•

Vara behjälplig och rådgivande till Eleiko gällande utbildning, både nationellt och internationellt.

•

Medverka till att forsknings- och utvecklingsprojekt kan bedrivas inom området.

.
Vi söker dig som har
• Gedigen erfarenhet som tränare på internationell nivå
• God erfarenhet av programskrivning, genomförande och uppföljning av resultatutveckling.
• Erfarenhet som utbildare och föreläsare inom för sporten relevanta ämnen.
• Dokumenterat god ledarskapsförmåga med resultatorienterade lösningar och med en tydlig
målbild.
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
• Hög social kompetens, samarbetsförmåga och flexibilitet.
• God förmåga att arbeta med människor i olika åldrar, från olika bakgrunder, och stark känsla
för att skapa kontinuitet och motivation.
Vi kommer att lägga stor vikt på att hitta en person med passande personliga egenskaper.
Dessutom tycker vi att:
•
•

Examen inom högskola eller motsvarande inom idrottsrelaterade ämnen inte är ett krav men
vi bedömer det som meriterande.
Sökande med praktisk erfarenhet och dokumenterade resultat värderas före akademiska och
teoretiska meriter.

Anställning:
Tjänsten är på heltid i Halmstad och arbetstiderna oreglerade. Anställningen är tidsbegränsad (först
ett år med möjlighet till förlängning till och med 31 december 2024) och vi tillämpar individuell
lönesättning relaterad till vår bransch (idrott). Kollektivavtal finns genom Unionen.
Tillträdesdatum den 1 augusti 2022 eller efter överenskommelse. Övergripande planering och rapportering görs till Svenska Tyngdlyftningsförbundets sportchef som blir närmsta chef.
Ansökan:
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev och CV. Märk din ansökan ”Tränare ETH”. Vi tar
emot ansökningar endast via mail till: mats.lindqvist@tyngdlyftning.org
Skicka din ansökan senast 2022-01-18.
Kontakt:
Frågor om tjänsten besvaras av:
Mats Lindqvist, sportchef Svenska Tyngdlyftningsförbundet: mats.lindqvist@tyngdlyftning.org
Övrigt:
Vi behåller din ansökan med innehåll och person- och kontaktuppgifter under sex (6) månader från
att vi offentliggjort vem som fått tjänsten. Därefter kommer vi att radera hela ansökan om du inte
meddelar oss att behålla den i max två (2) år från att vi offentliggjort vem som fått tjänsten
Om oss
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svensk tyngdlyftning utgörs av ideell verksamhet i drygt 100 föreningar med ca 1 000 licensierade
lyftare. STF:s kansli finns sedan 2020 i Idrottens Hus i Stockholm med anställda. De senaste åren har

STF har startat upp två projekt med unga tjejer och unga killar med bra initiala resultat. Elitutvecklingen på damsidan har gått framåt med vunna medaljer i ungdoms-, U23- och senior-EM. Höjdpunkterna har varit Patricia Strenius EM-guld, Angelica Roos EM-silver samt Strenius fjärdeplats på OS
i Tokyo. 2021 fick vi även Sveriges första Europamästare på ungdomssidan genom Tilde Muhrmans
stötguld. Målsättningarna de kommande åren är att:
•
•
•
•
•

Etablera lyftare i topp 8 i Europa, först på dam- och sedan på herrsidan.
Vinna medaljer på EM i alla ålderskategorier.
Deltaga med fem till sex lyftare på VM, såväl juniorer som seniorer.
Deltaga på OS.
Etablera ett nytt arbetssätt gällande identifikation, rekrytering och utveckling av talanger samt
utbildning av tränare.

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad förbereder människor inför framtiden genom att skapa värderingar, driva innovation och utveckla samhället. Sedan starten 1983 har högskolan karakteriserats som framåtblickande och gränsöverskridande. Högskolan i Halmstads är känt för sina populära och verklighetsbaserade program och små studentgrupper. Forskningen vid högskolan i Halmstad är internationellt
känd och bedrivs inom tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan tar en aktiv del i samhällsutvecklingen genom omfattande och erkänt samarbete med både den privata och
offentliga sektorn. Högskolan i Halmstad är i samarbete med Malmö universitet ett Riksidrottsuniversitet (RIU) och jobbar på många olika sätt med att främja elitidrott i både utbildning och
forskning.
Eleiko Group
I över 60 år har Eleiko varit världsledande i styrkebranschen. Eleiko är unikt certifierade av IWF,
IPF och WPPO. Fler än 1000 världsrekord har slagits med Eleikos skivstång och vi har medverkat i
både världsmästerskap och olympiska spel. Deras produkter har levererats till mer än 180 länder
och med fokus på kvalitet, innovation och kundservice är de den ledande leverantören för både utrustning och utbildning i styrka. Eleikos uppdrag är att göra människor starkare, så att de kan prestera bättre – i sport och i livet.

