
Växjö Konståkningsklubb söker tränare

Växjö Konståkningsklubb  har ca 100 aktiva i Skridskoskolan, ca 40 aktiva i konståkningsskolan och ca

70 aktiva inom tävlingsverksamhet från nybörjare till elit-åkare. Vi har även aktiva inom solo dans och

isdans.  Vi har som mål att utveckla intresse för synkro.  Just nu har VKK 2 huvudtränare och 7

timanställd men flera av tränare har gått ner i tid vilket gör att vi behöver förstärkning.

Klubben arrangerar två tävlingar per säsong, i år har vi en stjärntävling på slutet av november och

DM i januari. Klubben arrangerar även läger/träningsdagar för sina aktiva under lov-veckorna.  Under

säsongen visar vi upp alla våra åkare vid två tillfällen, en julavslutning och en våravslutning.  Klubbens

ambition är att skapa upplevelser för alla våra medlemmar och att bygga hälsosamma och

välmående individer på och utanför idrottsarenan.   Vi har också ett aktivt tränarteam som möts

regelbunden för diskussioner kring verksamhet och utveckling.  Det finns stora möjligheter att vara

med och påverka, planera och utforma föreningens verksamhet, som t.ex. vid tränare diskussioner,

avslutningar och läger.

Vi söker dig som är positiv, engagerad och ansvarsfull som tränare, brinner för konståkning och kan

fortsätta att utveckla vår klubb tillsammans med oss. Du tror på samarbete, kommunikation och

positiv, rättvis pedagogik där vi i styrelsen stöttar dig som tränare med att skapa ett bra klimat bland

både åkare och föräldrar.

Exempel på arbetsuppgifter

● Planera grupper, träning och schemaläggning, bokning av is och lokaler

● Leda och utvärdera träning på och utanför isen

● Leda fys-pass

● Koreografera tävlingsprogram

● Förbereda åkare inför tävling och test

● Planera och leda säsongens avslutningar

Kvalifikationer

● Vi söker dig som genomgått tränarutbildning på minst steg 3 nivå eller motsvarande

utbildning från utlandet och har vana att träna åkare på olika nivåer.

● Ha goda teknikkunskaper och känsla för koreografi.

● Meriterande att du är insatt i bedömning reglerna inom tävling- och testsystem i svensk

konståkning.

● Meriterande är om du utöver tränarutbildning har någon annan pedagogisk utbildning eller

erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar.

● Meriterande är om du har kunskap eller ett intresse för utveckling inom synkro, solodans och

isdans.



Anställningsform och anställningstid

● Enligt överenskommelse.
● Arbetet är förlagt till eftermiddagar, kvällar och helger, eventuellt någon morgonträning.
● Tillträde enligt överenskommelse.

Frågor och ansökan med personligt brev och CV (utbildning, erfarenhet, referenser) och ev.
löneanspråk kan skickas till info@vaxjokk.nu

Välkommen med din ansökan!

Växjö Konståkningsklubb

Beth Gräns, Ordförande, tfn. +46736004692

Dennis Borglin, vice ordförande, tfn. +46706293323

E-post: info@vaxjokk.nu, beth@vaxjokk.nu, dennis@vaxjokk.nu

Webb: www.vaxjokk.nu

Instagram: vaxjokonstakningsklubb, Facebook: Växjö Konståkningsklubb

mailto:info@vaxjokk.nu
http://www.svenskalag.se/nykopingskonstakningsforening

