
Aalborg Chang søger Børne- og Ungdomskonsulent

Aalborg Chang har en ambition om at gøre klubben til et endnu bedre sted at være fodboldspiller. 
Derfor søger vi en Børne- og Ungdomskonsulent, som har lyst til at indgå i et velfungerende samspil 
mellem klubben og dens spillere og trænere. 

Børne- og ungdomskonsulenten får i samarbejde med fodboldudvalget ansvaret for
• at opstille målsætninger for børne- og ungdomsfodbolden og omsætte klubbens sort/hvide tråd i   

praksis
• at klubbens holdninger omkring træningsmetoder, spiller- og forældreopførsel bliver efterlevet
• at fastholde børne- og ungdomsspillere til fodboldspillet - alternativt som trænere/ledere/dommere i 

klubben

Aktiviteter
• Sparring med trænerne - til såvel træning som kamp
• Opstart og aktivering af yngste ungdomsårgange U5/U6/U7 på drenge- og pigesiden 
• Deltage i forældremøder ift. efterlevelse af klubbens holdninger om frivillig rekruttering
• Arrangere trænings- og inspirationsdage for børne- og ungdomstrænere

Kvalifikationer
• Du er fodboldfagligt velfunderet med relevant uddannelse
• Du har erfaring med træning i børne-og ungdomsrækkerne
• Du har en proaktiv tilgang til rollen og finder det naturligt at have en opsøgende rolle i klubben
• Du har en åben og positiv tilgang til træningen

Brænder du for at arbejde med fodbold på et organisatorisk plan, og lyder ovenstående som noget for dig, 
så send din ansøgning til Casper Linneberg på cl@aalborgchang.dk. 

Tiltrædelse 1. januar 2020 eller efter aftale. Arbejdstider vil variere og være fleksible. Du honeres med
omkostningsgodtgørelse efter aftale. Øvrige spørgsmål sendes på mail.

Aalborg Chang         Provstejorden 15        9000 Aalborg

Om Aalborg Chang
Aalborg Chang er en hæderkronet klub fra 1912, der er placeret i centrum af Aalborg. Vi værdsætter breddeidrætten og vægter 
det sociale højt, men har samtidigt også ambitioner om at udvikle den enkeltes  fodboldmæssige kompetencer. 
Vi er i berøring med mange institutioner og skoler, hvor mange af vores  børne- og ungdomsspillere kommer fra. Klubbens
børne- og ungdomshold har alt  fra 20-45 spillere pr. årgang. Der er ca. 700 medlemmer i Aalborg Chang fordelt i
fodbold-og tennisafdelingen. 


