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Fundamentals Parkour søger en dygtig underviser til at indgå i 
vores instruktørteam. Tiltrædelse i august 2018.

Fundamentals Parkour er en mindre virksomhed der arbejder med parkourundervisning 
for børn og unge. Vi ønsker at give vores elever et stærkt bevægelsesfundament som de 
kan bygge videre på resten af livet. Fundamentals Parkour bygger på en solid idræts-
videnskablig baggrund, og vi går ind for en sund tilgang til parkour, hvor bevægelses- 
kvaliteten er i højsædet.

Vi søger nu en ny instruktør til at varetage fast ugentlig undervisning. Det er vigtigt at du 
godt kan lide børn, og har erfaring både med egen træning og undervisning af andre.
Du vil indgå i vores instruktørteam med et sjovt og lærerigt arbejdsmiljø, hvor vi lægger 
vægt på at vi alle udvikler os både personligt og som undervisere.
Vi forventer

• At du er over 21 år
• At du har mindst to års erfaring med selv at træne parkour
• At du er igang med, eller har færdiggjort en relevant uddannelse  
 (f.eks. Poul P., Idræt (side- eller hovedfag), fysioterapeut, seminariet)

• At du har undervisningserfaring med børn
• At du har mulighed for at undervise fast to gange om ugen
• At du deltager i vores interne instruktørmøder og uddannelsesdage

Vi kan tilbyde
• Fast instruktørarbejde med ugentlige hold 
• Fast timeløn på kontrakt
• Udvikling af dine kompetencer som underviser
• Løn efter kvalifikationer
• Mulighed for at få mange timer

Ansøgning med relevant CV og vellignende billede sendes til sebastian@fundamentals.dk

Du kan læse mere om Fundamentals Parkour på fundamentals.dk
Vil du vide mere om stillingen eller har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Sebastian på sebastian@fundamentals.dk. eller 2624 2427.


