IFK Västerås Konståkningsklubb söker tränare
I vår förening har vi som ambition att erbjuda alla åkare, från nybörjare till elit, möjlighet till
utveckling efter sina förutsättningar och ambitioner. Vi bedriver skridskoskola, konståkningsskola,
vuxengrupp, hobby- och tävlingsverksamhet. Av våra idag cirka 160 aktiva åkare, är 50 tävlingsåkare,
varav 30 på A/B-nivå, och tre elitserieåkare. Träningen leds idag av ett tränarteam på totalt 18 tränare
som har olika ansvarsområden och vi hoppas att du vill bli en del av vårt team.
Vi söker en eller flera positiva, engagerade och ansvarsfulla konståkningstränare som brinner för
konståkning. Du vill med ett stort engagemang, vilja och driv utveckla dig själv, våra åkare, tränare
och verksamhet. Du har en bakgrund som konståkare samt delar och är insatt i idrottens värdegrund
och Svenska konståkningsförbundets uppförandekod. Som tränare hos oss anpassar du träningen efter
åkarnas mognadsgrad och förmåga. Vi ser delaktighet, hälsa, välmående och glädje som viktiga
förutsättningar för vår verksamhet.

Arbetsuppgifter är bland annat
•
•
•
•
•
•
•
•

Samverka med våra tränare och bidra till teamkänsla och en positiv träningsmiljö
Planera, leda och utvärdera träning på och utanför is
Klippa musik och göra tävlingsprogram
Följa med som coach på tävlingar, tester och sammandrag som berör IFKs åkare
Tillsammans med styrelse och tränarteamet planera och genomföra läger och shower
Utbilda och utveckla nyare tränare, samt fungera som mentor
Administrativa uppgifter förekommer löpande
Med mera

Kvalifikationer
•
•
•
•
•

Har genomgått SKFs utbildning, gärna steg 2B-nivå eller motsvarande utbildning.
Meriterande är steg 3B/4B, pedagogisk utbildning eller erfarenhet av koreografi.
Behärskar det svenska eller engelska språket i tal och skrift
Har erfarenhet av att träna åkare på olika nivåer
Tycker om att arbeta med människor
Vill bli en del av vårt tränarteam

Anställningsform och anställningsgrad
Tjänsten innebär dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Huvudsaklig arbetsplats är Mimerhallen och ABB
Arena Nord i Västerås. Anställning och lön enligt överrenskommelse, timanställning/deltid 50-75%,
beroende på tränares förutsättningar. Kollektivavtal Unionen Idrott.

Tillträde
Augusti 2018, eller enligt överenskommelse

Ansökan
Vi behandlar ansökningar löpande.
Ansökan med personligt brev och CV som innehåller relevant utbildning och erfarenhet skickas till vår
ordförande Birger Brodahl, ordforande@konstakning.se, telefon 0702-797196 (kvällstid).

Vår hemsida
www.konstakning.se
Vi ser fram emot din ansökan!
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