
Er du vores nye serie 4 træner?

SÅ VIL DU VÆRE VORES NYE SERIE 4 TRÆNER I PURHUS IF?

KONTAKT:
THOMAS VESTERGAARD

2346 7400

KONTAKT:
NILS NYBORG MADSEN

4022 0639

HVEM ER DU?

DU FÅR
Ansvaret for to træninger om ugen
(tirsdag og torsdag kl. 19.00)
Fornøjelsen af en ung trup med stor
erfaring.
Et stærkt sammenhold imellem vores to
hold.
Et godt samarbejde med vores træner
team for 2. holdet i serie 5.
Godtgørelse efter gældende takster.
Kontrakt for et år, startende d. 1 februar.

Du kommer til at stå i spidsen for vores 
1. hold i serie 4 til kampe. 
Vi har i en lang årrække været at finde i 
serie 3, og ambitionen er at vi skal derop
igen.

Vi har et stærkt sammenhold i truppen og     
 i hele seniortruppen, som består af ca. 35
spillere. Vi vægter både det sociale højt,
ligesom vi tager fat når vi er på banen. 

Vi har i løbet af 2022 igen fået opbygget et
sundt træningsmiljø, efter at den del led i
tiden efter corona. 

OM JOBBET

HVEM ER VI?
Du elsker ligesom os charmen ved serie
fodbold! 
Du formår at være samlingspunktet i
gruppen qua dit gode humør og din seriøse
tilgang til træning og kamp. 

Vi vil gerne have en person der kommer 
med nye input og formår at udfordre vores
spillere.
Du formår at tage ansvaret for hele gruppen 
 i den daglige træning, da det er 
vigtigt, at der er plads til alle i klubben

Purhus I.F. er en flerstrenge idrætsforening
beliggende i byerne Asferg og Gassum.

Vores idrætsforening tilbyder et væld af
aktiviteter, med ambitionen om sammenhold,
fællesskab og sunde aktiviteter for hele
familien. 

I fodboldafdelingen spilles der kampe i Asferg i
foråret og i Gassum i efteråret, og hele året
foregår træning i Asferg for at baneforholdene
altid fremstår mest optimale.


