
Du er en ildsjæl af rang. Du brænder så meget for badminton og trænergerningen, at du
bruger meget af din tid på sporten - simpelthen fordi du ikke kan lade være.

Du har lyst til at være en del af efterskolelivet - og har måske en hel efterskolelærer i dig med 
alt det, der hører med i forhold til boglig undervisning, samvær og aktiviteter med eleverne - 
også uden for banen.

Vigtigst af alt - du vil gerne være badmintontræner for vores dygtige badmintonelever på 
efterskolen. Og ser dig på sigt gerne som en del af det lokale foreningsmiljø i badminton.

Nikker du til hele pakken eller dele af den - fortæl os, hvad du kan og gerne vil byde ind med.

Til gengæld tilbyder vi dig muligheden for at blive en del af et af landets førende idræts-
miljøer, at blive en del af et badmintonteam med daglig sparring blandt ambitiøse talent-
trænere inden for flere sportsgrene.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Lærernes Centralorganisation og Finans-
ministeriet.

Yderligere oplysninger eller aftale om besøg kan fås ved henvendelse til
efterskoleleder Mikael Larsen, mobil 2757 5434.

Ansøgning mailes til mi@isi.dk  Ansøgningsfrist: 20. oktober 2019.

Vi elsker idræt.
Og vi glæder os til at få DIG med 
på holdet!

ISI Idrætsefterskole er en moderne 
og dynamisk efterskole med 206 
elever fordelt på seks linjeidrætter 
- blandt andet badminton.

Rammerne er skolens og områdets 
unikke faciliteter. De er fyldt ud af 
et højt kvalificeret team af lærere, 
der alle er en aktiv del af det dag-
lige liv på efterskolen.

Engagement og indsigt smitter, 
giver eleverne idrætsoplevelser i 
særklasse og en hverdag med tid 
til fordybelse. På ISI er idræt ind-
gangsvinkel til et forpligtende fæl-
lesskab og et undervisningsmiljø, 
hvor den enkelte elev får mulighed 
for at klarlægge og udvikle sine 
ressourcer til gavn for den enkelte, 
for holdet og samfundet.

Hagelskærvej 40 - 7430 Ikast - Tlf. 97252499 - info@isi.dk -www.ISI.dkISI.dkLæs mere på 
vores hjemmeside:

Vi søger en engageret

Talenttræner i BADMINTOn

Brænder du for at blive en del af et passioneret idrætsmiljø for 
udvikling af BADMINTONelever i aldersgruppen mellem 15 og 18 år?

talent
efterskolelærer 
BADMINTON

lev drømmen


