Tränare Djursholms Allmänna Skridskoklubb
DASK söker tränare med brett intresse för ungdomar!
Djursholms Allmänna Skridskoklubb, DASK, söker tränare för att tillsammans med vår
huvudtränare bredda vår verksamhet. DASK har varit och kommer att fortsätta vara "En klubb
för alla". I DASK innebär detta att alla åkare oavsett ambition och kunnande ska ha de bästa
möjligheterna att utvecklas efter sina förutsättningar. I denna anda ser vi ett ökat behov av att
kunna erbjuda alla barn och ungdomar en rolig fritidssysselsättning och social gemenskap efter
sina förutsättningar. DASK ämnar därför bredda sitt utbud av show- och hobbygrupper genom
alla åldrar för att ytterligare uppmuntra åkare att fortsätta sin aktiva bana och ha glädje av
konståkning upp till vuxen ålder.
Vi söker en tränare som brinner för att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. En tränare
som sätter välmående och glädje främst och som har förmågan att entusiasmera, engagera och
förnya. I denna, för DASK, nya roll får du stora möjligheter att forma verksamheten och prova
nya koncept som man inte vanligen hittar inom traditionella konståkningsklubbar. Vår ambition
är att ta sporten konståkning bortom ständig strävan efter nya nivåer och goda tävlingsresultat
till att göra konståkning till en naturlig del av ungdomars välmående och följeslagare genom
uppväxten.
DASK är en av Sveriges största konståkningsklubbar med ca 70 tävlingsåkare i klasserna A-C
samt ca 350 aktiva barn i den mycket populära skridskoskolan. Klubbens anläggning, med
inomhushall och utomhusrink, är placerad i den trevliga orten Stocksund i Danderyds kommun,
fågelvägen endast 7 km norr om Stockholms central. Kommunikationsmöjligheterna är goda
med tunnelbana i kombination med buss till idrottsplatsen. Aktiva i DASK vittnar om "DASKandan" som råder såväl på som utanför isen. De många åkarna umgås och sporrar varandra
under vänskapliga former. I klubbrummet sjuder det ofta av aktivitet även utanför träningstid. De
äldre åkarna hjälper även till som tränare och hjälptränare för de yngsta barnen i skridskoskolan
under helgerna. Under säsongen arrangerar klubben såväl interna som externa tävlingar,
anordnar julshow, åker på weekendresa med tävling tillsammans samt mycket annat.
Klubben har välordnad ekonomi och en erfaren styrelse som har nära kontakt med tränarna. Vi
är flexibla angående anställningsform och omfattning.

Kvalifikationer
· Grundläggande tränarutbildning inom konståkning
· Förmåga att skapa en utvecklande och trygg miljö för åkare med olika ambition och
kunnande
· Mycket god samarbetsförmåga då klubben är stor och flera tränare jobbar med åkarna
· God administrativ förmåga inklusive planering och informationsspridning

·

· Social, positiv och full av energi
Erfarenhet av show- och hobbygrupper eller arbete med barn och ungdomar inom andra
yrkesområden är meriterande

Tillträde: Snarast
Ersättning: Marknadsmässig lön enligt överenskommelse
Kontakt: Vid frågor gällande denna tjänst eller klubben är du välkommen att kontakta
ordförande Fredrika Stillström via mail djursholmsallmannask@gmail.com. Ditt ansökningsbrev
samt din meritförteckning skickas till djursholmsallmannask@gmail.com. Besök gärna vår
hemsida: https://www.svenskalag.se/dask
Intervjuer och urval sker löpande.

