Huvudtränare till Rögle Konståkningsklubb
Brinner du för att hjälpa motiverade unga tjejer och killar att utvecklas inom konståkningen och
nå längre än de vågat hoppas på? Får du energi av att se glädjen i deras ögon när de lär sig
något nytt, klarar sitt test eller lyckas på en tävling? Lockas du av att skapa en god stämning och
bra teamkänsla i tränargruppen? Då kan Rögle konståkningsklubb vara något för dig.
Vi är en liten klubb, i Ängelholms kommun, med mycket engagerade åkare och föräldrar. Vi har
en god stämning och hjälps åt med det mesta. Träningarna i skridskoskolan hålls av flera
hjälptränare som själva är åkare. I dagsläget så är det 4 konståkningsgrupper som tränas av vår
nuvarande huvudtränare och några väl utbildade tränare på timanställningar.
Vi har idag , utöver vår populära skridskoskola, ett 40 tal åkare på alla nivåer. Från nybörjare
upp till B-nivå. Många har utvecklats snabbt den senaste tiden och är hungriga på att lära sig
nytt och klättra upp inom konståkningen.
Rögle Konståkning disponerar i dagsläget ca 10 timmar istid per vecka och därutöver tillkommer
markträning, dans och tävlingar. Isen delas ibland på två grupper samtidigt med vars en tränare
på isen.
Vi söker nu en engagerad huvudtränare med övergripande ansvar för våra åkare samt för att
planera och organisera gruppindelning, schemaläggning, träningar, tävlingar samt show.
Samarbete med övriga tränare, styrelse och föräldrar ser du som en naturlig del i ditt uppdrag.
Administrativa uppgifter som är kopplade till våra åkare är en del av arbetet som huvudtränare.
Tillsammans med tränaren som är ansvarig för skridskoskolan arbetar du också med att se till
att barnen slussas vidare in i våra konståkningsgrupper.
Vi vill att du som söker har en gedigen tränarutbildning på nivå minst 3A eller motsvarande och
har erfarenhet att träna åkare på alla nivåer. Du ska vara uppdaterad och kunna
bedömningsreglementen för Svensk Konståknings tävlingar och testsystem. Du har erfarenhet
av att göra tävlingsprogram på alla nivåer samt koreografi. Du ser alla åkare och har en
pedagogisk skicklighet att utveckla alla åkare utifrån deras förutsättningar och kan skapa en
positiv träningsupplevelse.
Tjänsten är tillsvidare på 50%. Lön, arbetstider och förmåner förhandlas vid
anställningsförfarandet. Tillträde till tjänsten är med start i augusti 2019.
För upplysningar om tjänsten, hör av dig till ordförande Mattias Johansson på telefon 0722116916.
Skicka din ansökan senast den 30 april med personligt brev, CV och referenser till:
matti_johansson@hotmail.com. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista
ansökningsdag.

Vi ser fram emot din ansökan!

