Skövde Konståkningsklubb söker huvudtränare
Om Skövde konståkningsklubb

Skövde Konståkningsklubb är en växande och välmående klubb med god ekonomi och en bra
organisation. Vi har elitlicens och arbetar aktivt med vår värdegrund för svensk konståkning.
Vi har ca 70 aktiva åkare, varav 30 tävlingsåkare i nivå C till A samt 2st elitåkare.
Skridskoskolan består av ca 30 åkare och vi planerar för utökade tider och dagar för att möta alla olika
åldrars behov, så att vi kan växa på bredden i vår klubb.
Vår ambition är att ge alla åkare så bra träningsmöjligheter som möjligt och att de därmed ska kunna
utvecklas efter sin egen förmåga och nå sina mål. Vi har ett flertal tränare i klubben och dessa tränare
är tidigare åkare och aktiva åkare. Under föregående säsong har vår ishall genomgått en rejäl
uppgradering, då utbyggnad av ishallen har skett så vi nu har 2 fullgoda isytor A- och B-hall, samt vår
mindre C-hall med en mindre isyta. Skövde konståkningsklubb disponerar ca 23 timmar istid per vecka
och därutöver tillkommer markträning, shower och tävlingar.
Om tjänsten

Som huvudtränare kommer du att ha ett övergripande ansvar för att planera, organisera och
genomföra den dagliga träningen., inkl. vara med på de tävlingar som anordnas där våra åkare är
representerade.
Samarbete med övriga tränare, styrelse och föräldrar ser du som en naturlig del i ditt uppdrag.
Administrativa uppgifter som är kopplade till våra tävlingsåkare är en del av arbetet som huvudtränare.
Tjänsten innebär dagtid och kvällar samt helgtjänstgöring och motsvarar ca 75-100 %
där du kommer att ha möjlighet att planera tiden utifrån träning och tävlingar så att det motsvarar dina
och klubbens behov på bästa sätt. Den huvudsakliga arbetsplatsen är Billingehovs ishall i Skövde.
Din profil

Vi vill att du som söker har en tränarutbildning motsvarande steg 4 och har erfarenhet samt en vilja att
träna åkare på alla nivåer. Du ska vara uppdaterad och kunna bedömningsreglementen för Svensk
Konståkningstävlingar och testsystem. Du har erfarenhet av att göra tävlingsprogram på alla nivåer
samt koreografi. Du förstår att hälsa, välmående och glädje är viktiga delar i träningen.
Anställningsform, lön, arbetstider och förmåner förhandlas vid anställningsförfarandet. Tillträde till
tjänsten är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Kontakt

Skicka din ansökan med personligt brev, CV och referenser till: ordforande@skovdekk.se
Alt.
Skövde Konståkningsklubb / Ordförande
Billingehovsvägen 7
541 42 Skövde

Vi ser fram emot din ansökan!
Skövde Konståkningsklubb
http://www.skovdekk.se
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