
 Mörrums konståkningsklubb 
 Mörrums konståkningsklubb söker tränare inför säsongen 22/23 

 I natursköna Blekinge hittar du Mörrums konståkningsklubb. Mörrums KK har idag ca 140 
 åkare från skridskoskolan upp till elit- och landslagsnivå. Under de senaste åren har vår 
 verksamhet växt med många nya åkare, av den anledningen behöver vi nu bli fler tränare. 

 Mörrums KK erbjuder med hjälp av välutbildade ledare träning för barn, ungdomar och 
 vuxna. Vi erbjuder nivåanpassad träning efter åkarens egen ambitionsnivå och målsättning. 
 Genom lek och rörelse lär vi barn och ungdomar skridskoåkningens grunder. Vi arbetar med 
 att stimulera individen till kvalitativ och långsiktig idrottslig och personlig utveckling. Vi 
 bedriver även elitverksamhet med målet för åkarna att nå både nationell och internationell 
 toppnivå. 

 Glädje, glöd och gemenskap är drivkrafterna i vår verksamhet.   

 Vi söker nu DIG som vill vara med och utveckla ovanstående erbjudande till våra åkare 
 samtidigt som vi erbjuder DIG en gedigen möjlighet till utveckling i din roll som tränare. 

 Vi ger DIG möjlighet att arbeta i en bra miljö i vår nya ishall i Mörrum. Vi har tillgång till två 
 isytor samt gym. DU får i ditt arbete utvecklas som tränare tillsammans med Susanne Olsson 
 som är vår huvudtränare samt våra övriga ungdomstränare. Susanne tränar åkare på 
 landslagsnivå, innehar Förbundstränarutbildning steg 4b samt jobbar själv åt förbundet som 
 utbildare. 

 Dina arbetsuppgifter 
 Vi söker nu en tränare med stort engagemang och driv samt med hög ambition att utveckla sig 
 själv, våra åkare och Mörrums KK som helhet. 

 Vi ser att dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara följande: 
 ●  Tillsammans med övriga tränare planera och genomföra träning för åkare på olika 

 nivåer 
 ●  Delta vid tävlingar, test samt andra aktiviteter och arrangemang. 
 ●  Skapa en positiv träningsmiljö och bidra till en god klubbgemenskap 
 ●  Vissa administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. 

 Samarbete och samverkan med styrelse, åkare och föräldrar är en naturlig del av ditt arbete. 

 Utbildning och erfarenhet 
 Vi ser helst att du har tränarutbildning steg 2 eller högre.  Har du lägre utbildningsnivå eller 
 har du inte påbörjat dina utbildningar ännu men har erfarenhet som aktiv konståkare eller 
 konståkningstränare, är du välkommen att söka tjänsten ändå. 

 Det är en förutsättning att du har dokumenterad erfarenhet av att leda och utbilda konståkare 
 på olika nivåer. 



 Mörrums konståkningsklubb 

 Anställningsform och ersättning 
 Omfattning ca 25–40 h/vecka under säsong (augusti-maj). Vi annonserar nu med tanke på en 
 anställning från och med höstterminen 2022. Tjänsten innebär arbete på vardagar, kvällar- och 
 helger. 

 Lönesättningen är individuell utefter utbildningsnivå samt tidigare erfarenhet och meriter. 

 Den huvudsakliga arbetsplatsen är på Jössarinken i Mörrum. 

 Tillträde till tjänsten enligt överenskommelse. 

 Kontakt 
 Vid eventuella frågor hör av dig till vår ordförande Dennis Andersson via mail till 
 dennis@mokk.se  eller på telefon 070-724 52 57. 

 Ansökan 
 Ansökan med personligt brev och CV skickas till  dennis@mokk.se  .  Märk mailet med 
 ”Ansökan tränare Mörrums KK” 

 Sista ansökningsdag 2022-07-19, men vänta inte med din ansökan då vi tillämpar löpande 
 intervjuer och anställer då vi hittar rätt sökande för klubben. 

 Välkommen med din ansökan! 
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