Vikariat tränare, Tyringe KS

Vår ena tränare ska vara ledig säsongen 2020/2021 och vi söker nu en vikarie för att genomföra delar av
hennes arbetsuppgifter under säsongen.
Kort om oss
Tyringe Konståkningssällskap bildades 1992. Föreningen har ca 130 aktiva åkare från skridskoskola till
A-åkare och vuxengrupp. Organisatoriskt består föreningen av styrelse, tränare och ett antal kommittéer
med engagerade föräldrar. Vi har två anställda tränare som ansvarar för och genomför träning, tester,
tävlingar och förbundsaktiviteter. Träningsverksamheten utförs i Tyrs Hov, Tyringe och på Österås IP i
Hässleholm. Föreningens pelare är kommittéerna som operativt stöttar styrelse och tränare med
målsättningen att skapa bästa möjliga förutsättning för de aktivas utveckling. Föreningen har en uttalad
uppförandekod, och ledorden är Kamratskap, Jämlikhet, Välmående, Engagemang och Glädje.
Rollen
Du kommer att ingå i tränarteamet med uppgift att genomföra det dagliga arbetet både på och
utanför isen i Tyrs Hov och Österås under säsongen 2020/2021. Förutom den dagliga gruppträningen
kommer du även att få vara delaktig i den individuella programträning som vissa åkare kommer att
genomföra under säsongen. Administrativt arbete är en del av vardagen och sköts gemensamt av
tränarna. Vi har 2 tränare, en på 100% och en på 60%.
Vem letar vi efter?
Du är en etablerad tränare med dokumenterad tränarutbildning och vi ser det som meriterande att
agera gästtränare under några dagar på vår eftersäsong (V19-24). Vi kan även tänka oss dig som har en
bakgrund som åkare, har ambitioner och vill utvecklas som tränare, är engagerad och brinner för
konståkning och har en naturligt inspirerande, motiverande och kreativ personlighet.
Du har erfarenhet av träning på isen och utanför isen. Kan du bidra med kompetens inom till exempel
koreografi, dans och balett är det fantastisk bra. Det är även bra om du har kunskap kring regelverket
inom konståkning. Har du erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar är det meriterande.
Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med tränarkollegor och kommittéer.
Du har initiativförmåga, har ledaregenskaper och kan planera och genomföra träningar för olika
kategorier av åkare. Du är social, strukturerad, har tålamod men är samtidigt målmedveten.
Och uppdraget då?
Förhoppningsvis har du fått en känsla för uppdraget. Här kommer arbetsuppgifterna i korthet:
- Tillsammans med övriga tränare organisera, planera och genomföra träningar och lov-läger för alla
kategorier av åkare
- Leda och genomföra isträning, fysträning och teoripass
- Assistera programträning
- Inspirera, motivera, coacha och uppmuntra åkarna
- Vara ett stöd samt peppa åkarna när de är på tävling och test
- Anställningen är på kontrakt för säsongen 2020/2021 (2020-08-01 till 2021-07-31) och är på 60%
Hur ansöker jag?
Du ansöker med att skriva ner lite om dig själv och dina meriter och skickar det via email till vår
ordförande Dick Nordström. Hans adress är ordforande@tyringeks.se.
Vill du hellre ta kontakt via telefon ringer du Dick på 0733-48 18 89.
Vi genomför löpande kontakt med de som söker.

Vi ser fram emot din ansökan!
Kamratskap ● Jämlikhet ● Välmående ● Engagemang ● Glädje

