
 
 

   

 

Varbergs Konståkningsklubb söker Huvudtränare 

 

Om tjänsten 
Inför säsongen 23/24 söker vi en ny huvudtränare. Vi söker dig som brinner för konståkning 

och vill utveckla såväl våra åkare som våra övriga tränare. Vi ger dig förutsättningar att 

kunna fokusera på att coacha våra åkare och tränare. 

Varbergs konståkningsklubb (VKK) är en förening som arbetar för att alla som vill åka 

skridskor och konståkning ska känna sig välkomna och må bra. Klubben grundades 2015 

och har sedan starten, haft en positiv utveckling. Idag är vi ca 160 åkare med drygt 

30stycken tävlingsåkare på olika nivåer. En handfull åkare är på B nivå och vår målsättning 

är att fortsätta öka antalet tävlingsåkare och få fler åkare på högre nivåer. 

Arbetsuppgifter 
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara följande: 

• Träna åkare på olika nivåer, både på is och på barmark. 

• Skapa, utveckla och dokumentera tävlingsprogram på olika nivåer. 

• Vid behov delta vid tävlingar, test samt andra aktiviteter och arrangemang. 

• Tillsammans med övriga tränare leda verksamheten och aktivt delta i planering och 

organisering av träningen, utefter överenskommen uppdelning av arbetsuppgifterna 

mellan tränarna. 

• Coacha våra övriga tränare samt hjälptränare. 

• Arbeta tillsammans med Tränings- & Tävlingskommittén gällande övergripande 

planering och organisering av träningen. 

• Skapa en positiv träningsmiljö och klubbkänsla. 

Kvalifikationer 
Vi tror att du är tränare idag, eller kanske har varit tränare tidigare och längtar tillbaka till 

konståkningen. Du vill gå från en tränarroll till att ta ett större ansvar som huvudtränare för 

klubben och kunna arbeta med utveckling av såväl åkare som tränare. 

Du har tränarutbildning steg 3B, eller vill utbilda dig till detta, alternativt har egna tester över 

Fri 4 och Basic 4. 

Du är pedagogisk och tycker om att arbeta med barn och ungdomar utifrån barnens 

individuella förutsättningar och nivå. All form av tränarutbildning, pedagogisk utbildning och 

vidareutbildning inom konståkning och personlig erfarenhet/fallenhet är meriterande. 

Det är extra meriterande om man har bra koll på testsystemet inom svensk konståkning och 

får godkänna tävlingstestet. 

Anställningsform och ersättning 
Vi erbjuder timanställning enligt överenskommelse. Lön baseras på utbildning och 

erfarenhet. Tjänsten innebär dags-/kvälls- och helgarbete och följer till stor del de 

träningstider vi får för respektive säsong. Huvudsakliga arbetsplatsen är Varbergs Ishall. Vid 

rätt förutsättningar finns även möjligheter till förlängning.  

Ansökan 
Ansökan med personligt brev & CV skickas till: kansli@varbergskk.se  

Har du frågor? Kontakta Rebecka 0706719972. 
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