Osby Konståkningsklubb OKK söker huvudtränare
Välkommen till - Glädje, glöd och gemenskap!
Osby är ett samhälle i norra Skåne, med vår närhet till naturen och fantastiska omgivningar finns det stora
möjligheter till en aktiv fritid. Vår placering utmed stambanan och dess goda kommunikationer bidrar till ett
fantastiskt föreningsliv samt näringsliv.
Osby Konståkningsklubb söker nu en konståkningstränare med start från och med säsongen 2019/2020
Idag är vi 130st åkare varav 9st är representerade A-åkare.
Förutom vår träning- och tävlingsverksamhet har vi skridskoskola, synchro team, vuxenskridsko m.m.
Vår årliga isshow i april är avslutningen på säsongen och i denna deltar samtliga medlemmar från skridskoskolan och uppåt, ett lysande tillfälle för att visa hur kul vi har tillsammans.
Vi sätter ambitionen högt och vill ge alla åkare så bra träningsmöjligheter som möjligt och att våra åkare
skall utvecklas i bra takt efter egen förmåga och nå satta mål.
Tjänsten vi vill tillsätta är på 100% under säsongen 2019/2020.
Du har minimum steg 4 för tränarutbildning
Din huvuduppgift blir att bredda basen och utveckla våra åkare.
Uppdraget innefattar allt ifrån att träna skridskoskolan till att vara med i träningsplanering för våra elitåkare.
Arbetsuppgifter innefattar bland annat
• Planera, leda och utvärdera träning både på och utanför isen på alla nivåer
• Du bygger och möjliggör maximal utveckling för våra åkare
• Följa med oss på aktuella tävlingar som stöd, coach och tränare
• Tillsammans med styrelse samt hjälptränare stå för planering och genomförande av läger
• Samtala med åkare, föräldrar m.m när så är behövligt
• Administrativa uppgifter
• I samarbete med styrelse och showkommitté planera, träna och styra vår årliga isshow.
• Skapa Glädje, glöd, gemenskap, vår teamkänsla och en positiv träningsmiljö
• Att utbilda våra hjälptränare och fungera som mentor
• Du förväntas som nyckelperson i vår förening vara flexibel inför eventuella nya uppdrag och
		 utmaningar under din anställningstid.
• Du jobbar mycket under eget ansvar där vi som styrelse är din närmsta chef, tillsammans
		 stöttar vi varandra i både våra åkares och vår förening OKK´s utveckling.
Personlighet och utbildning
Om det är just dig som vi söker så är du duktig på att planera och organisera, du är kreativ och inte rädd för
att tänka annorlunda och utveckla vidare mot nästa steg. Du skall ha ett stort intresse för att utveckla alla
våra åkare till att bli så duktiga konståkare som möjligt, allt med fokus på individens möjligheter.
Pedagogiska ledaregenskaper är en självklarhet, tycka om att jobba med barn och ungdomar.
Du har en hög servicenivå, alltid en positiv attityd även de gånger saker inte blir som man tänkt sig.
Att vara medveten om hälsa, rätt kost, träning är saker som bidrar till din roll som ledare.
Ett stort personligt engagemang och ett driv av att själv utvecklas, utveckla våra åkare samt vår förening
Varmt välkommen med din ansökan till OKK
styrelsen@osbykk.nu
Har du ytterligare frågor kontakta
Jessica Carzborn, 0709-58 36 92
Carolina Nilsson, 0732-09 41 49

