
HSK søger træner 

 

 

Hvidovre Skøjte Klub (HSK) har brug for at få suppleret sit dygtige og engagerede trænerteam. Vi søger derfor endnu 

en velkvalificeret skøjtetræner fra sæsonstart, primo august 2017. 

Vi leder efter en engageret og erfaren træner, der kan indgå som en kreativ del af vores i forvejen meget velfungerende 

og samarbejdende trænerteam. 

Vi søger dels en træner, der har kompetencer både på isen, som off-ice instruktør og evt. også som balletlærer. Men vi 

søger også en træner, der har visioner og teknisk kompetence til at være med til at gøre vores løbere endnu dygtigere og 

HSK til en endnu mere attraktiv skøjteklub. 

 

 

Vi forestiller os, at du: 

* Har erfaring fra lignende stilling i ind- eller udland 

* Kan træne løbere på alle niveauer, inklusive konkurrence- og mesterskabsniveau 

* Har en åben, pædagogisk og konstruktiv tilgang til løbere i alle aldre 

* Har fokus på motivation/ambition på alle niveauer 

* Er teknisk dygtig, og har godt indblik i regelgrundlaget inden for skøjtesporten 

* Har fokus på alle skøjtetræningens discipliner, herunder udtryk og koreografi 

* Har interesse for og lyst til at anvende de nyeste træningsmetoder 

* Har lyst til at indgå i ungt og dynamisk trænerteam, hvor samarbejde er i højsædet 

* Kan tage personligt ansvar 

* Er et engageret, idérigt og initiativrigt menneske 

 

 

Om HSK 

Til gengæld kan vi tilbyde dig et spændende job i en velorganiseret skøjteklub i rivende udvikling og med et højt 

aktivitets- og ambitionsniveau. 

HSK har et solidt fundament med mere end 200 skøjteløbere fordelt på alle niveauer. 

HSK er en klub, der satser både på bredde og elite. Vi ønsker derfor, at alle skøjteløbere uanset niveau bliver motiveret 

og udfordret ud fra deres individuelle evner og ambitioner. Men vi vil også gerne være med blandt de bedste. Ud over 

træningen on og off ice, lægger vi stor vægt at tage godt imod nye medlemmer og have et godt socialt miljø både blandt 

løbere og forældre. 

Vi har gode faciliteter, herunder næsten egen ishal, skøjteudlejning, skøjteslibning og klublokale med café. 

HSK er en klub med rige muligheder for selvtræning og eneundervisning for både skøjteløberne og trænere. 

Vores trænerteam består i forvejen af fire dygtige trænere samt et antal hjælpetrænere, der primært giver en hånd på 

vores Skøjteskole og Bambihold. 

Det praktiske 

Ansættelse sker med sæsonbaseret ansættelsesbrev og ifølge vilkår anbefalet af DSU. 

Lønnen aftales individuelt og fastsættes ud fra dine kvalifikationer. 

Den ugentlige arbejdstid forventes at ligge på cirka 12-15 timer. 

Læs mere om HSK på www.hvidovre-skojteklub.dk<http://www.hvidovre-skojteklub.dk/> og 

https://www.facebook.com/hvidovreskojteklub/?fref=ts 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Irene Bandier på tlf. 2649 2984 

Ansøgning med CV og eventuelle referencer sendes til 

hvidovreskojteklub@gmail.com<mailto:hvidovreskojteklub@gmail.com> 

Ansøgningsfristen er onsdag den 15. maj 2017, men ansøgninger modtages meget gerne før denne dato. 

 

 

 

 

 
 

 



 


