Assisterande tränare till Jönköpings Skridskoklubb
Jönköpings Skridskoklubb (JSK) är en av Sveriges äldsta konståkningsföreningar. Vi har
utbildat barn och ungdomar till konståkare sedan 1958 och vi upplever just nu en mycket
positiv trend som vi vill möta upp genom att expandera vår verksamhet.
JSKs vill att alla ska få chansen att utifrån sina egna förutsättningar kunna ägna sig åt
konståkning. Det ska finnas utrymme för alla att hitta sin nivå i JSK. Vår verksamhet bedrivs i
linje med våra värdeord, Glädje, Gemenskap och Respekt!

Jobbeskrivning
Den huvudsakliga uppgiften är att assistera vår huvudtränare med de dagliga uppgifterna i
klubben. Det innebär on-, och off-ice-träning, planering och administration. Till detta
kommer uppgifter som framtagning av individuella tävlingsprogram till våra åkare, medverka
vid tävlingar och hjälpa till med alla arrangemang JSK genomför tex märkestagning, tester
och läger. Resor förekommer i viss utsträckning.
Vi ser gärna att du blir en drivande kraft i utvecklingen av föreningen som bidrar med nya
idéer och förbättringsförslag.
Uppgifter:
• Planera, utföra och utvärdera all träning på alla nivåer
• Utveckla tävlingsprogram för våra tävlingsåkare
• Företräda JSKs åkare vid tävling
• Planera, genomföra och utvärdera läger, tester och tävlingar som JSK arrangerar
• Närvaroregistrering, kommunikation med medlemmar samt uppdatera sociala
nätverk
• Bidra med positiv energi och vara en viktig förebild för våra åkare
Din profil
• Du är, eller kommer inom kort vara, utbildad tränare minst steg 2
• Du har tränat konståkare tidigare
• Du är social och du gillar att lära känna både barn och föräldrar
• Önskvärt om du talar grundläggande svenska
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Anställningsvillkor
• Deltid, minst 50%
• Tillträde enligt överenskommelse
• Arbete på kvällar, helger och röda dagar kan förekomma
• Huvudsaklig arbetsplats är Kinnarps arena Jönköping
• Lön enligt överenskommelse beroende på erfarenhet och utbildningsnivå
• JSK är medlem i Arbetsgivaralliansen
• JSK tillämpar provanställning 6 månader
För vidare frågor kontakta :
Sebastian Madunic, +46(0)709-101628.
Ansökan skickas till
ordforande@skatejonkoping.com
Vi ser fram emot att höra av dig!
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