
B.93 søger mental træner på 8-10 timer til Drenge-akademiet 
 
B.93 søger en nysgerrig, ambitiøs og fagligt stærk mental træner til vores akademi, som strækker sig 
fra U12-U19. Vi er i gang med en betragtelig opgradering af vores talentudvikling, og søger i den 
forbindelse en opkvalificering af vores mentale setup på akademiet. Det ultimative mål er at gøre 
vores akademispillere klar til at indgå i vores seniortrup eller højeste niveau som seniorspillere. Du vil 
komme til at indgå i et i forvejen stærkt team med vores ansatte trænere. 
 
Du skal som minimum være i besiddelse af en kandidat i psykologi og/eller en kandidat i idræt med 
speciale indenfor talentudvikling/idrætspsykologi. 
 
Tidligere personlig erfaring med fodbold eller anden idrætsgren er en fordel. Du skal være socialt 
engageret og brænde for at udvikle rammerne og den enkelte spiller i talentudviklingen fra U12-U19. 
 
Dine ansvarsområder vil bl.a. dække over: 
 

• At understøtte, forankre og videreudvikle et trygt udviklingsmiljø i klubben 
• At klubbens kultur/integritet/værdier er integreret på de enkelte årgange 
• Mental robusthed og sundhed 
• Mental skills/mentale færdigheder (fx motivation, målsætning, visualisering og evaluering) 
• Life skills/livsfærdigheder ( fx planlægning, Kommunikation og samarbejde) 
• Understøtte udviklingen af et præstationsmiljø 
• Uddanne spillerne i håndtering af pres og modgang 

 
 

Hvad tilbyder vi? 
Vi tilbyder at blive en del af et dynamisk og ambitiøst miljø på vores akademi, hvor vi arbejder ud fra 
værdierne kærlighed, enkelthed og udfordrende indsats. Stillingen vil præsentere en unik mulighed 
for at videreudvikle sig både fagligt og personligt, og du vil forventes at være i tæt dialog med klubbens 
øvrige trænere på akademiet 
 
Hvis overstående lyder interessant, så send en ansøgning.  
 
Ansøgningsfristen er 13.Maj, men samtaler afholdes løbende. Ansættelsesstart hurtigst muligt.  
 
Du kan få nærmere oplysninger om jobbet eller sende ansøgningen til Karim Bader på kba@b93.dk. 
 
Venlig hilsen  
 
Karim Bader 
Rekrutteringschef 
Boldklubben af 1893  

 


