
 

 

Fakta om stillingerne som FCM-børnetrænere 
 Vi søger 7 FCM-børnetrænere, som fra sommeren 2021 hver får hovedansvaret for fredagstræning i 

ét af FCM Klubsamarbejdets 7 geografiske områder. 
 

 Der er tale om en deltidsstilling, som i enhver anden fodboldklub, hvor man udelukkende træner ud 
over sit normale arbejde i hverdagen, hvilket bl.a. betyder: 
- Der vil være et beskedent økonomisk honorar pr. år. 
- Du vil modtage en pakke med træningstøj. 
- Har du endnu ikke en C-licens træneruddannelse, vil du få muligheden for det i denne stilling. 
- Du sideløbende sagtens kan træne et hold i din lokale klub (det opfordrer vi endda til). 

 
 FCM-børnetræneren har følgende opgaver: 

- Ansvarlig for afvikling af en ugentlig FCM-børnetræning i sit område. 
- Medansvarlig for at finde lokale trænerassistenter til træningstilbuddet for U7-U9 drenge. 
- Medarrangør og -afvikler af en årlig fodboldcamp for ungdomsspillere på alle niveauer. 
- Bidrage til afviklingen af sportslige tiltag i foreningen såsom bl.a. FCM Fodboldskole. 

 
 I foråret 2021 skal man endvidere i et vist omfang på frivillig basis deltage i udviklingsmøder for at 

blive klar til, at det nye træningstilbud for U7-U9 drenge skydes i gang efter sommerferien. 
 

 Den samlede talentudvikling er en væsentlig del af FC Midtjyllands DNA og der vil være et tæt 
samarbejde med FCM Klubsamarbejdet, FCMs børneudviklingstræner samt trænere og ledere 
omkring FCM U13-U15. 

 
 Du bliver en del af et stort team af dygtige trænere og ledere med ansvaret for FCM 

Klubsamarbejdet, FCM-licenstræningen, FC Midtjyllands TOPcentre samt FCM U13-U15 hold. 
 

 Du vil i første omgang blive ansat for ét år med mulighed for forlængelse. 
 

Krav til dig 
 Du skal kunne lide børn og skulle kunne håndtere deres forskellighed. Dit humør skal være i top og 

du skal med smil kunne møde drengene og deres forældre. 
 

 Du skal være en holdspiller, som sætter teamet højt, og som værner om dit team. 
 

 Det er helt ok, hvis du har en eller anden træneruddannelse, men dine pædagogiske kompetencer 
og referencer går forud for din faglighed. 

 
 Du skal bo i FCM Klubsamarbejdets geografiske område eller inden for kort afstand dertil.  

 
 Du skal kunne se dig selv omkring FCM Klubsamarbejdet og FC Midtjylland i en årrække. Her ynder 

vi således at give vores dygtige folk nye muligheder, når/hvis disse opstår, og jobbet som FCM-
børnetræner kan således på sigt være trænervejen ind i andre opgaver i FC Midtjylland, hvis du 
skulle have ambitioner om dette. 

 
 Du skal være klar til at arbejde ud fra et holistisk menneskesyn, hvor du indgår i tæt dialog med såvel 

kollegaer, spillere, forældre som samarbejdsklubber. 


