Göteborgs Team- och Konståkningsklubb (GTK) söker tränare.
Vi är en Göteborgsklubb under stark tillväxt med idag drygt 200 åkare, allt från tränings- och
utvecklingsåkare, till tävlingsåkare. Vi tränar våra aktiva i både team och singel, där en majoritet är
C/Stjärnåkare och B-åkare. Vi söker en duktig konståkningstränare som har möjlighet att ansluta till
vårt befintliga team, gärna redan under våren 2020.
Vi vill att du som söker ska brinna för konståkning och att du delar vår värdegrund; glädje, glöd och
gemenskap. Vi tror att du är en teamspelare med bakgrund som konståkare och har ett stort driv och
engagemang som leder till att både våra åkare och du kommer att utvecklas. Vi tror att du kan se de
individuella åkarnas behov och tillgodose dessa, likväl ha ett bra samarbete med tränarkollegor och
styrelse.
Vi vill att du har genomgått tränarutbildningar, behärskar det svenska och/eller engelska språket
obehindrat i tal och skrift, att du har erfarenhet att träna åkare på olika nivåer samt tycker om att
arbeta med vuxna och barn.
All form av tränarutbildning, pedagogisk utbildning och vidareutbildning inom konståkning och
personlig erfarenhet/fallenhet är meriterande.
Arbetet innebär att du kommer att delta vid behov vid tävlingar, test, shower och andra aktiviteter t ex
off-iceträning. Du får möjlighet att ta eget ansvar för fler gruppers träning och program. Vidare kommer
du att samarbeta med våra andra tränare och planera och leda träning både på och utanför isen. Viss
administration ingår i tjänsterna.
Lön enligt överenskommelse, med hänsyn till tidigare erfarenheter och utbildningsnivå.
Anställningsform efter uppgörelse.
Tjänsten innebär kväll- och helgtjänstgöring. Uppdraget har möjlighet att utvecklas över tid, men 10
timmar/vecka är ett minimum inledningsvis.
Huvudsaklig arbetsplats Askimshallen, Billdal där vi även har vårt klubbrum. Vi tränar även i andra
ishallar i Göteborg med omnejd. Skicka in ditt CV med personligt brev per mail till GTKs
styrelseordförande anna.aagaard71@gmail.com. Du är även välkommen att kontakta vår
huvudtränare Anna Elfström via mail info@gtkonstakning.se.

