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Luleå Konståkningsklubb söker tränare 
Luleå Konståkningsklubb, belägen i Luleå, Norrbotten, har funnits sedan 1986. Vi 
erbjuder konståkning- och skridskoträning för alla åldrar, från 3 år och uppåt inklusive 
en vuxengrupp. I klubben har vi åkare från skridskoskola ända till Elitserie och 
juniorlandslag. Sedan 2018 har klubben Elitlicens och vi anordnar årligen en 
Elitserietävling samt klubbtävlingar och stjärntävlingar. Klubben bistår även med 
tränare till NIU (Nationell godkänd idrottsutbildning). Våra åkare och föräldrar är 
engagerade, vi har en stark funktionärsgrupp och stabil ekonomi. 

Glädje, glöd och gemenskap är våra värdeord, och de förväntas efterlevas av styrelse, 
tränare, åkare och föräldrar. 

Vi har idag en mycket välmeriterad Huvudtränare och ett antal kunniga timanställda 
tränare inklusive en danslärarspecialist, men vill nu förstärka tränargruppen ytterligare. 

Vi söker därför en tränare på deltid eller timanställning som först och främst ska jobba 
med att utveckla våra yngre åkare, från Skridskoskola upp till Stjärnåkare. Om du även 
kan vikariera för vår huvudtränare Aleksandr i hans grupper när han är på tävling är det 
ett plus. 

Gillar du att jobba med barn och ungdomar och bidra till deras utveckling både som 
idrottare och människor samtidigt som du själv vill utveckla dina kunskaper är detta 
jobbet för dig! 

Dina arbetsuppgifter: 
● Träning på is och mark, framför allt med klubbens Stjärnåkare och LEO-

märkesåkare i Konståkningsskola och Skridskoskolan. 
● Följa med som tränare på tävlingar. 
● Om möjligt delta som tränare på klubbens läger under sommar-, höst-, jul- 

och/eller sportlov. 
 

Önskade kvalifikationer: 
● Har en gedigen bakgrund inom konståkningen, gärna som tävlande på A-

serie/Elitnivå. 
● Dokumenterad instruktörskurs på minst Grundnivå, Steg 2B nivå är önskvärt 
● Har ett intresse för att jobba med konståkning, för att utveckla klubben, åkarna 

och dig själv på lång sikt 
● Kan samarbeta med styrelsen, tränarkollegor, åkarna och föräldrar 
● Kan planera och genomföra kvalitativ träning både on ice och off ice, för åkare 

upp till Fri 1/Basic 1. 
● Har erfarenhet av att träna åkare på olika nivåer och i olika åldrar 
● Är bra på och tycker om att jobba med barn. Samtala, stötta, motivera och 

utveckla. 
● Kan skapa tävlingsprogram för Stjärnåkare, samt klippa musik 
● Kan skapa koreografi för show, tillsammans med vår danslärare  
● Har god insyn i aktuella bedömningssystem för tävling och test 
● Pratar och skriver på svenska eller engelska 

 
Anställningsvillkor: 
 
Vi erbjuder en deltidstjänst upp till 50%, eller timanställning, med kollektivavtalsenlig 
lön enligt överenskommelse.  
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Klubbens policy är att stötta utveckling och utbildning, vi ger dig därför möjlighet att 
utvecklas som tränare både erfarenhetsmässigt genom att jobba ihop med vår 
Huvudtränare, och genom fortsatta instruktörskurser. 
 
Arbetstider är främst kvällar och helger, varför vi vill att du kan vara tillgänglig under 
dessa tider. Arbetet kan med fördel kombineras med annat dagtidsarbete eller med 
studier. 
 
För deltidstjänst tillämpas provanställning 6 månader. 
 
Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas i samband med anställning. 
 

För ansökan, skicka CV samt personligt brev till kansli@luleakk.se 

Beskriv dig själv i en kort sammanfattning, och gärna dina egna ambitioner och mål. 

För mer information om vår förening är du välkommen att besöka vår hemsida 
http://www.luleakk.se 
eller kontakta någon av oss nedan:  
 
Marianne Johansson, styrelseordförande: 070-325 52 34 
marianne.johansson@luleakk.se 
 
Erik Aitomäki, tränarkontakt: 070-243 97 11 erik.aitomaki@luleakk.se  
 
Vi ser fram emot din ansökan! Urval sker löpande. 
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