Konståkningsklubben i Salem (KKIS) söker tränare
KKIS Klubben
Konståkningsklubben i Salem är en familjär klubb med spännande tillväxt och
framgångar de senaste 2 åren. KKIS bedriver skridsko och konståkningsträning för
barn, ungdomar och vuxna och vår ambition är att alla som tycker det är roligt att
träna konståkning ska få möjligheter till träning utifrån egna ambitioner och
möjligheter. Vi har grupper från från skridskoskola till B-åkare, till nästa säsong
sannolikt också A-åkare och vi har även en vuxen-grupp. Viktiga ledord i KKIS är
utveckling, sammanhållning och respekt för varandra. KKIS har idag ca 50 åkare i
skridskoskolan och ca 40 åkare i de olika tävlings & träningsgrupperna. Vi håller till i
Salems ishall alldeles i anslutning till Salems centrum. KKIS jobbar aktivt med
kontinuerlig kompetensutveckling av alla tränare samt harmonisering av arbetsätt och
instruktioner för att kunna erbjuda alla aktiva hög kvalitet och samstämmighet i
verksamheten.
KKIS söker tränare
Vi söker nu konståkningstränare som har hjärtat i konståkningen och som
tillsammans med vårt tränarteam vill utveckla alla våra åkare samt bedriva träning
som är utmanande, rolig och utvecklande.
Vi kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter för både tränare som är tidigare i sin
utveckling (steg-1) och tränare som kommit längre (steg 2-4). Beskrivningarna här
nedan gäller tränare med högre utbildning och erfarenhet. För tränare typ steg-1 så
är förväntningarna och arbetsuppgifterna anpassade till behovet i de yngre åkarnas
träningsgrupper.
Du som tränare (högre nivån)
Som tränare känner du engagemang i varje enskild åkare och har förmåga att se
varje åkares möjlighet till utveckling. Du har god kontakt med dina tränar kollegor,
styrelsen och åkarnas föräldrar. Du deltar vid läger, tävlingar, test, shower samt
andra aktiviteter och arrangemang som föreningen arrangerar. Du delar svenska
konståkningsförbundets värdegrund som finns beskrivet i konståkningsförbundets
uppförandekod. Du har själv tränat och tävlat i konståkning och har god kännedom
om sporten. De grupper du kommer jobba med beror på din egen nivå som åkare,
tränar- och ledarutbildning samt tränarerfarenhet. Du behärskar svenska språket i tal
och skrift fullt ut så att du kan kommunicera klart och tydligt med åkare utan risk för
missförstånd. Personlig fallenhet, engagemang, samarbetsförmåga, pedagogisk
förmåga och positiv inställning värderas högt. Meriterande är också om du har
erfarenhet av koreografi, musikval och redigering av musik för tävlingsprogram.
Dina arbetsuppgifter (högre nivån)
 Träna åkare på olika nivåer, både på is och mark.
 Delta vid läger, tävlingar, test, show samt andra aktiviteter och arrangemang.
 Tillsammans med huvudtränaren och de andra tränare leda dagliga
verksamheten samt aktivt delta i planering och organisering av träningar och
verksamhet i klubben, utefter överenskommen uppdelning av
arbetsuppgifterna med huvudtränare och tränar-ansvarig i styrelsen.

Arbetstider och omfattning
Timanställning ca 10 h/vecka under säsong, timmar beroende på tränarens
förutsättningar. Vi annonserar nu med tanke på en anställning från och med
höstterminen 2018. Tjänsten innebär kvälls- och helgtjänstgöring.
Tillträde
Augusti 2018, eller enligt överenskommelse
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Ansökan
Vi behandlar ansökningar löpande
Ansökan med personligt brev och CV som innehåller utbildning,erfarenhet och
referenser skickas till mats.forsman@gmail.com samt kkis.styrelse@gmail.com
Kontakt/frågor
Frågor kring tjänsten besvaras av tränar-ansvarig i styrelsen Mats Forsman, telefon
070-267 3959 eller mail mats.forsman@gmail.com

Välkommen med din ansökan
KKIS Styrelse

