LEDIG TJÄNST
Konståkningstränare
Borås Konståkningsklubb (BKK) är en klubb som satsar på både bredd och elit. Våra åkare utvecklas i
klubben utifrån sin ambition och sina förutsättningar. I BKK finns:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Väl etablerad skridskoskola.
Träning och tävling med ca 110 aktiva åkare, varav ca 60 är tävlingsåkare.
Samarbete med Borås kommuns särskolor på dagtid.
En ambitiös integrations och jämställdhetsarbete inom ramen för Jämlik ishall.
En fallskyddsutrustning ”NoFall”.
En stark arrangemangsorganisation. Klubben arrangerar shower och tävlingar.
En styrelse som ser tränarnas arbete som grunden i föreningen. BKKs tränare ansvarar för
och driver den idrottsliga verksamheten självständigt och får vid behov stöd från styrelsen.
Kollektivavtal mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen med seriösa anställningsförhållanden
som exempelvis årlig lönerevision, reglerad arbetstid, marknadsmässig lön, en god
arbetsmiljö m.m.
Professionella kollegor där samarbete är grunden till framgång.

Vi söker en konståkningstränare, som samarbetar med vår samordnande huvudtränare Ann-Marie
Lindqvist och vår konståkningstränare Alice Nyman. Det innebär bl.a. att dela på de administrativa
arbetsuppgifterna. Som tränare i BKK kan du göra en tränarkarriär utifrån dina ambitioner, idrottslig
intresseinriktning och förutsättningar. BKK strävar efter att möjliggöra ett professionellt tränarjobb i
kombination med det som är viktigt i livet för dig, exempelvis eget idrottande, familjeliv eller
någonting annat. BKK satsar också aktivt på att kompetensutveckla våra anställda, vilket gör att vi
förväntar oss kontinuerlig utbildning även efter högsta utbildningen steg 4 hos Svenska
Konståkningsförbundet.
I BKK finns möjligheten att utvecklas som tränare i takt med att klubben växer och blir mer
målgruppsinriktad till våra åkare. Hos våra åkare finns både talang och ambition. Grunden i BKKs
utveckling är skridskoskolan och nybörjargrupper.
BKK satsar på att få tillgång till nya isytor specifikt framtagna för konståknig, centralt i Borås.

Dina arbetsuppgifter:
•
•
•

Träna åkare på olika nivåer, både på is och på barmark/dans.
Vid behov delta vid tävlingar, test samt andra aktiviteter och arrangemang.
Tillsammans med övriga tränare leda verksamheten och aktivt delta i planering och
organisering av träningen, utefter överenskommen uppdelning av arbetsuppgifterna som
huvudtränare gör.

Vi söker dig:
•
•

Som vill vara med och utveckla vår förening.
Som är lyhörd och uppmärksam på den enskilda åkarens behov.

•
•
•
•

Brinner för konståkning och vill dela din egen glädje till sporten med våra åkare och åkares
föräldrar.
Som brinner för att utforma träning som är utmanande, rolig och utvecklande.
Har minst tränarutbildning 2B i Svenska Konståkningsförbundets utbildningsstege eller
motsvarande internationell utbildningsnivå.
Kunskap och möjlighet att undervisa som danspedagog är meriterande.

Vi erbjuder:
•
•
•
•
•
•

Tillsvidareanställning (Helår).
Höga ambitioner när det gäller arbetsmiljö.
Kollektivavtal vilket ger extra pensionsinbetalning och centralt förhandlade lönerevisioner.
Lön enligt överenskommelse.
Goda utvecklingsmöjligheter.
Rolig arbetsgemenskap, med väl fungerande styrelse och härliga arbetskamrater.

Tillträde:
•

Enligt överenskommelse. Vi annonserar nu med tanke på en tillsvidareanställning från och
med höstterminen 2019.

Ansökningar:
•

Ansökningar och anställning behandlas löpande

Frågor kring tjänsten besvaras av
- Örjan Skatt, telefon 0705-105280 (Adm. samordnare av rekryteringen)
- Ewa Carlsson Lallo, Ordförande, 0701-191511
- Kristin Josefsson, Ordförande, 0709-265771
Varmt välkommen med din ansökan till orjan.skatt@gmail.com

