
IF Castor Konståkning söker konståkningstränare för anställning

Vår verksamhet växer och vi söker nu ytterligare en engagerad tränare  som kan utveckla våra åkare och
vägleda dem till att nå sina mål. Tjänsten innebär ett tätt samarbete kring träningsupplägg ihop med vår
kunniga, erfarna huvudtränare. Du ska känna engagemang i varje åkare och ha förmåga att se varje åkares
möjlighet till utveckling. Du deltar vid tävlingar, test, shower och andra aktiviteter och arrangemang. Dina
arbetsuppgifter blir att planera och leda träning på och utanför isen och att koreografera tävlingsprogram.
Vissa administrativa uppgifter ingår. Vår målsättning är att fortsätta växa och att satsa på både bredd och
topp bland våra åkare. Vi har ett gott klimat i föreningen som präglas av god sammanhållning och respekt
för varandra, engagerade föräldrar och en aktiv styrelse.

Vem är du?

Du har en bakgrund som konståkningstränare och har ett stort engagemang med en vilja och driv att
utveckla såväl dig själv som våra åkare, tränare och föreningen. Föreningens ambition är att erbjuda alla
åkare, från nybörjare och uppåt, optimala möjligheter till utveckling. Du förstår vikten av att anpassa ditt
sätt för åkarnas mognadsgrad och förmåga. Du förstår att hälsa, välmående och glädje är viktiga delar för
åkarna. Du ska vilja leda, stimulera, engagera deltagarna och förmedla att idrott är roligt och är något som
man har glädje av hela livet.

Du ska:

- Ha genomgått tränarutbildning på minst steg 2B-nivå eller motsvarande.

- Ha erfarenhet av att träna åkare på olika nivåer

Det är meriterande om du är insatt i bedömningsreglerna inom tävling- och testsystem i svensk
konståkning. Personlig fallenhet och personliga egenskaper som engagemang, samarbetsförmåga,
pedagogisk förmåga, driftighet och positiv inställning värderas högt.

Anställningsform och anställningstid

Vi erbjuder en anställning med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Tjänsten innebär kvälls-
och helgtjänstgöring. Huvudsaklig arbetsplats kommer vara i Östersund. Lön enligt överenskommelse,
med hänsyn tagen till utbildning och erfarenhet.

Vår ambition är att alla som tycker det är roligt att träna konståkning ska få möjligheter till träning utifrån
egna ambitioner och möjligheter. IF Castor bildades 1918. Idag är IF Castor en flersektionsförening där
konståkning är den största sektionen. Klubbens hemmaarena är Östersund Arena som invigdes 2013. I
arenan finns två ishallar, restaurang m.m. Konståkningssektionen har cirka 200 aktiva åkare, varav över 50
är tävlingsåkare på olika nivåer, allt från C-åkare till A-åkare. Klubben har elitlicens.

För mer information och ansökan mailar du till

Tore Åberg:  ifcastorkonstakning@gmail.com
Ange följande referens i ämnesraden när du ansöker: Konståkningstränare

mailto:ifcastorkonstakning@gmail.com

