ISDALA KONSTÅKNINGSKLUBB I GÖTEBORG SÖKER TRÄNARE
Isdala KK är en framgångsrik konståkningsklubb i Göteborg
Göteborg. Vi har ca 130 åkare från skridskoskola
till elit. Vår ambition är ge alla åkare en väl genomtänkt konståkningsträning med hög kvalité från de
första skridskotagen
kotagen till högsta elitnivå. För att få een positiv stämning som genomsyrar hela
verksamheten satsar vi mycket på trivsel, kamratskap och föräldraengagemang. Vi har väl utarbetad
struktur hur vi utvecklar åkare från nybörjare till framgångsr
framgångsrika
ika elitåkare där klubben varje år
ansöker om Elitlicens. Isträning bedrivs i olika ishallar i Göteborg.
org. Markträning och dans bedrivs i
vår klubbstuga vid Frölundaborg, där vi har en egen danssal med balettspegel. I tävlingsgrupperna är
vår målsättning att arbeta i små grupper med max 8 åkare per tränare, för att tränaren ska kunna ge
mer individanpassad träning av hög kvalité. Vi har nu 4 åkare i A-serien och 3 åkare i Elitserien
Eli
och
fler är på väg underifrån. För att föreningen ska kunna utvecklas ännu mer är vi i bbehov
ehov av att utöka
vårt tränarteam.
Isdala KK söker nu en konståkningstränare som brinner för konståkning och arbete med ungdomar
samt vill bilda team med våra meriterade tränare Aksana Jolkin, Karin Ståhl, Clara Heller och Jenni
Honkila. Du ska ha som ambition att ge Isdalas KK:s åkare Sveriges
iges bästa konståkningsträning. Vår
målsättning är att tillsammans med dig och vårt nuvarande tränarteam utveckla och ta Isdala KK och
dess åkare framåt. Vår säsong varar från vecka 34 till vecka 25 med lägerverksamhet under säsongen
och sommaren. För rätt person är detta troligtvis Sveriges roligaste arbete.
Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften blir att bredda basen och utveckla våra åkare. I det uppdraget innefattas allt från
vara tränare i skridskoskolan till att vara med i träningsplaneringen och utvecklingen av våra
elitåkare. Arbetsuppgifterna
uppgifterna innefattar:








Planera, leda och utvärdera träning på och utanför isen på alla nivåer
Möjliggöra maximal utveckling för våra åkare
Följa
lja med som coach på tävlingar
Tillsammans med styrelse och övrig tränarstab planera och genomföra läger
Administrativa
dministrativa uppgifter förekomm
förekommer löpande
Skapa teamkänsla och en positiv träningsmiljö
Utbilda våra hjälptränare och fungera som mentor

Utbildning och erfarenhet
Personen vi söker måste vara duktig på att planera och organisera, vara kreativ och nytänkande samt
ha ett djupt och genuint intresse av att utveckla alla våra åkare till att bli så duktiga konståkare utefter
varje individs fulla potential. Du ska ha pedagogiska ledaregenskaper, ha hög känsla för service samt
tycka om att arbeta med barn och ungdomar inom konståkning. Du ska förstå att hälsa, rätt kost och
träning
äning samt positiv attityd och inställning är viktiga pusselbitar för att utvecklas inom idrotten.
Vidare har du har ett stort engagem
engagemang och drivs att utveckla dig själv, våra åkare, hjälptränare och
föreningen.
Meriterande är:
Att du tävlat på junior-elitnivå
elitnivå och vet vad som krävs för att nå toppen inom konståkning.
Att ha gått tränarutbildning steg 3 eller 4

Anställningsform och anställningstid
Enligt överenskommelse. Tjänsten innebär kvälls
kvälls- och helgtjänstgöring.
Lön
Enligt överenskommelse.
Ansökan
Känner du att detta är ett jobb för dig kan du skicka CV och personligt brev till kansli@isdalakk.se
Ansökningarna
ingarna behandlas löpande.
Kontakt
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta ordförande Karin Boman Andersson
på ordforande@isdalakk.se eller kansli@isdalakk.se
Information om klubben hittar du under www.isdalakk.se.. Där kan du också läsa mer om vår
värdegrund
Välkommen med Din ansökan!

