Osby Konståkningsklubb OKK söker kvalificerad huvudtränare inför säsongen 2020/2021
Eller med omgående start

- Glädje, glöd och gemenskap!

Om Osby
Placerat vid stambanan finns Osby, ett samhälle i norra Skåne. Med närhet till naturen och fantastiska omgivningar
finns stora möjligheter till en aktiv fritid. Våra goda kommunikationer bidrar till ett fantastiskt föreningsliv och
näringsliv. I Osby har du förutom vårt fantastiska centrum med många butiker även möjlighet att ta dig dit du vill på
korta restider. (Med tåg bland annat - Malmö ca 1h, 1,5h Köpenhamn, 15min Hässleholm m.m)
OKK
Osby Konståkningsklubb startades 1970 och i år 2020 firar vi vårt 50års jubileum. Vi är en stor förening där vi idag är
drygt 120st åkare. Av dessa är 10st representerade A-åkare samt 1st Elitåkare.
Förutom vår träning- och tävlingsverksamhet har vi skridskoskola, synkro team, vuxenskridsko m.m.
Vår årliga isshow i april är avslutningen på säsongen och i denna deltar samtliga medlemmar från skridskoskolan och
uppåt, ett lysande tillfälle för att visa hur kul vi har tillsammans!
Vi sätter ambitionen högt och vill ge alla åkare så bra träningsmöjligheter som möjligt och att våra åkare skall
utvecklas i bra takt efter egen förmåga och nå satta mål.
Tjänst
75 - 100% under issäsong och du som söker har en hög dokumenterad tränarkompetens.
Steg 4 utbildning, goda kunskaper inom koreografi och teknikkunskaper.
Kontraktsform 1-2 år under perioden 2020-08-01 – 2021-06-30 med möjlighet till förlängning.
Tjänsten innebär både kvälls- och helgtjänsgöring
Personlighet och utbildning
Som huvudtränare har du mycket frihet under eget ansvar.
Om det är just dig som vi söker så är du duktig på att planera och organisera, du är kreativ och inte rädd för att tänka
annorlunda och utveckla vidare mot nästa steg. Du skall ha ett stort intresse för att utveckla alla våra åkare till att bli
så duktiga konståkare som möjligt, allt med fokus på individens möjligheter. Pedagogiska ledaregenskaper är en
självklarhet, tycka om att jobba med barn och ungdomar. Ha en hög servicenivå, du skall alltid ha en positiv attityd
även de gånger saker inte blir som man tänkt sig. Hälsa, rätt kost, träning är saker som bidrar till din roll som ledare.
Ett stort personligt engagemang och en drivenhet av att själv utvecklas, utveckla våra åkare och vår förening.
Vårt mål är att alla skall trivas och brinna för vår fantastiska sport!

Varmt välkommen med din ansökan till OKK
styrelsen@osbykk.nu

