
Are you the one that we are looking for? (a Swedish translation is to be found below) 

 

Enköpings konståkningsklubb (EKK) in mid-Sweden is looking for a skating coach to start as 
soon as possible. You will be a part of our skilled and dedicated team of skating coaches. It is 
a seasonal based position, part time, with the possibility of extension for the right person.  
  

EKK is a small and solid club, located in Enköping with a short distance and good connection 
to Stockholm, Uppsala, Västerås, and the airport Arlanda. We strive for wellbeing and 
respect and we have around 60 members distributed on all levels. The club has a high level 
of activity, which includes several competitions, a Christmas show, extra lessons for school 
holidays and a very popular summer camp in June. EKK has also scored excellent results at 
competitions ranging from beginners to Swedish Championship. At EKK we wish all skaters, 
regardless of level, to be motivated and challenged based on individual ambitions. 
  
We are looking for a coach who can teach on all levels from beginners to championship 
level. You must both teach on ice and off-ice. EKK is a small club that strives to continuously 
develop. You have visions and technical skills that will make EKK an even more attractive and 
successful figure skating club. 
  
We imagine that you: 

• are a former or executive skater, on top level with a great commitment to teach.  
• are eager to support and to develop the choreographic expressions of the skaters.  
• have pedagogical communication with skaters of all ages and focus on motivation / 

ambition at all levels.  
• have a good understanding of the special regulations and technical rules. 

  

We offer an organized club with good facilities as well as a good social environment for 
coaches, members, board members and parents alike. 
  
The contract will be a seasonal, part time, employment contract. Applications and cv must 
be sent by email to styrelsen@enkopingskk.se. 
  

  

---------------------------- 
  
 

Är du den vi söker? 

 

Enköpings konståkningsklubb (EKK) söker en konståkningstränare som kan börja så snart 
som möjligt. Du kommer att bli en del av vårt skickliga och engagerade team av 
skridskotränare. Tjänsten är säsongsbunden och på deltid. Är du rätt person så finns god 
möjlighet till förlängning.  
  
EKK är en liten och stabil klubb, belägen i Enköping med korta avstånd och goda förbindelser 
till Stockholm, Uppsala, Västerås och Arlanda. I vår klubb strävar vi efter välmående och 
ömsesidig respekt. Vi har ett 60-tal medlemmar fördelade på alla nivåer. Klubben har en hög 
aktivitetsnivå vilket inkluderar flera tävlingar, julshow, extralektioner till skollov och ett 
mycket populärt sommarläger i juni. EKK har också gjort utmärkta resultat på tävlingar som 
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sträcker sig från nybörjare till nordiska mästerskap. Vi önskar att alla åkare, oavsett nivå, 
motiveras och utmanas utifrån sina individuella ambitioner. 
  
Vi söker en tränare som kan undervisa på alla nivåer, från nybörjare till mästerskapsnivå. Du 
ska både undervisa på is och utanför is. EKK är en klubb som kontinuerligt vill utvecklas. Vi 
ser därför gärna att du har visioner och teknisk kompetens som gör EKK till en än mer 
attraktiv och framgångsrik konståkningsklubb. 
  
Vi föreställer oss att du: 

• är en före detta eller nuvarande åkare på toppnivå med ett stort engagemang för att 
undervisa. 

• är ivriga att stödja och utveckla skridskoåkarnas tekniska färdigheter och 
koreografiska uttryck. 

• kommunicerar pedagogiskt med skridskoåkare i alla åldrar och fokuserar på 
motivation/ambition på alla nivåer. 

• har god förståelse för föreskrifter och tekniska regler. 
  
Vi erbjuder en organiserad klubb med bra faciliteter samt en god social miljö för såväl 
tränare, medlemmar, styrelsemedlemmar som föräldrar. 
  
Kontraktet kommer att vara ett säsongsbundet anställningsavtal på deltid. Ansökan och cv 
skickas via mail till styrelsen@enkopingskk.se. 
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