
 

 
 

AaB søger seriøs og samarbejdsorienteret træner til 
Kvindeserie Vest 

 
AaB er en fodboldklub i rivende udvikling på kvinde-/ pigesiden, og klubbens førstehold er i 
Gjensidige Kvindeligaen. Vi har ambitioner og forventninger om, at vi skal spille fast med her 
de næste mange år. 
  
AaB’s kvinde-/pigeafdeling søger en seriøs træner til Kvindeserie Vest (KSV), som i foråret 
gerne skulle spille med i oprykningspillet. Du vil blive træner for en trup med meget 
dedikerede unge spillere, som er vant til at træne elitært. Samtidig ligger spillerne stor vægt 
på det sociale i at mødes omkring fodboldspillet. 
  
Som træner for vores KSV-hold vil du blive en del af et meget stærkt trænerteam og du vil 
indgå i tæt dialog med klubbens andre pige-/kvindetrænere og sundhedsstab samt med den 
sportslige ledelse. Din nærmeste samarbejdspartnere vil være cheftræner for AaB’s 
kvindeligahold UEFA Pro-licens træner Peter Pedersen, Assistent træner på ligaholdet A-
licenstræner Mathias Bengtsson på og cheftræner for U18 DM A-licenstræner Finn 
Christensen. Du skal forvente, at der er træning 2 gange om ugen, samt deltagelse til holdets 
hjemme- og udekampe. 
 
Vi forventer at du er fodboldfaglig kompetent, ambitiøs, empatisk og motiverende. Derudover 
er du mødestabil, samt ser vi gerne at du indgår i turnus på klubbens talentcenter.  
 
Til gengæld tilbydes du: 
 

● Adgang til optimale forhold i en professionel fodboldklub 
● Sparring med og støtte fra klubbens cheftrænere 
● En flok topmotiverede piger, som er ambitiøse og træningsparate 
● Opbakning fra én af Danmarks dygtigste trænergrupper på kvinde-/pigesiden 
● Trænergodtgørelse og tøjpakke efter nærmere aftale. 
● Mulighed for deltagelse i trænerkurser og samlinger i DBU-regi 

 
Yderligere information om jobbet som cheftræner i AaB, er du meget velkommen til at 
kontakte talentchef Morten Madsen på tlf. 4137 3017 eller mail aab.talentchef@gmail.com 
Eller formand kvinde/-pige afd. Henrik Raal på tlf. 2427 2538 eller mail hra@aabaf1885.dk 
   
Hvis du allerede nu er klar til at ansøge om stillingen, så send en mail til 
aab.talentchef@gmail.com  
 
Ansættelse som træner i AaB er betinget af, at der afgives samtykke til indhentning af 
børneattest. 
 


