
Norges Badminton Forbund 
NBF 

 
 

Assisterende landslagstrener 

 
Generelt: 
 
NBF er et særforbund tilknyttet Norges Olympiske og Paralympiske Komite, og 
har som formål å fremme badmintonidretten i Norge og representere idretten 
internasjonalt. 
  
NBF søker en entusiastisk og dedikert assisterende landslagstrener. 
 
Assisterende landslagstrener vil arbeide sammen med vår landslagstrener Peter 
Kapetz, og må ha relevant utdanning/kompetanse innen badminton for stillingen. 
NBF tilbyr en 2-årskontrakt, med planlagt oppstart etter avtale så snart som 
mulig. Stillingen innebærer daglig arbeid som trener i Oslo, og personen må 
være bosatt i Oslo-området for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en 
tilfredsstillende måte. 
Arbeidet innebærer også en del reisevirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. 
 
Vi søker en person som er motivert, og som har god badmintonkompetanse. 
 
Følgende arbeidsoppgaver inngår i stillingen: 
 
▪ Assistere vår landslagstrener Peter Kapetz innen alle områder rundt trening for 

våre beste spillere/landslagsspillere i Oslo. Planlegge og gjennomføre 
treninger, være ansvarlig for daglige treninger, evaluere spillere, på sikt også 
arbeide med paraspillere, være med på å utvikle konkurranseprogram, 
sammen med landslagstreneren og Toppidrettskomiteen.  

▪ Være ansvarlig for daglig trening for spillerne som studerer badminton 
toppidrett på «WANG toppidrettsgymnas». 

▪ Kontakt med alle studiesteder som tilbyr badminton toppidrett 
▪ Bidra til å utvikle forbundets treningsstruktur og også utdanningsprogram 
▪ Delta som trener for spillerne under internasjonale turneringer 
▪ Assisterende landslagstrener rapporterer til landslagstrener i det daglige 

arbeidet og til toppidrettskomiteen.  
 
Kvalifikasjoner og erfaring  
 
Vi ønsker oss en person som har:  
 
▪ Høy badmintonfaglig kompetanse, helst som trener, eller også som toppspiller.  
▪ Bred erfaring i å planlegge, organisere, og gjennomføre trening og 

treningsprogram for både senior- og juniorspillere 



▪ Gode evner til å motivere spillerne og de rundt seg 
▪ Skandinavisk (svensk/dansk) som hovedspråk, og som også snakker engelsk 
▪ Evne til å sette mål og utvikle planer for å få den oppfylt 
 
Lønn og betingelser 
 
Kontraktsdetaljer for den som blir ansatt blir utarbeidet i samarbeid mellom NBF 
og assisterende landslagstrener før ansettelse. 
 
Kvinner oppfordres til å søke. 
 
 
 
Om du er interessert, vennligst send, ikke senere enn 15. august, din 
søknad inkludert curriculum vitae ved e-mail til:  
 
E-mail: espen.larsen@badminton.no 
Kopi til: trond@straywaaland.no 
   
 
 
 
Kontaktperson: 
Espen Larsen 
Generalsekretær NBF 
E-mail:    espen.larsen@badminton.no 
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