
 

Danmarks største kunstskøjteløberklub søger cheftræner 

Gentofte Kunstskøjteløber Forening (GKF) søger en dygtig, erfaren og 
initiativrig cheftræner med gode leder- og samarbejdsevner, der kan 
indgå i et produktivt team med to erfarne deltidstrænere, en ambitiøs 
bestyrelse og en involveret forældregruppe. 

Vores nye cheftræner skal 

 Have en solid faglig basis, både on-ice og off-ice 

 Kunne lede, koordinere og udvikle trænerteamet, herunder klubbens ca. 10 hjælpetrænere 

 Kunne samarbejde med bestyrelse og forældre 

 Have gode pædagogiske evner og psykologisk indsigt  

 Være god til at arbejde med og kunne motivere børn 

 Være med til at gøre vores løbere endnu dygtigere og forsat holde GKF i toppen af dansk 

skøjteløb både på M, K og F-niveau, uden at miste fokus på bredden 

 Have faglig nysgerrighed og lyst til selvudvikling 

 Være opdateret med og kunne anvende de nyeste træningsmetoder 

 I samarbejde med bestyrelsen løse administrative opgaver som udarbejdelse af 

træningsplaner, planlægning af camps, shows, interne konkurrencer, deltagelse i eksterne 

konkurrencer osv.  

 Kunne lave koreografi på alle niveauer 

 Have godt indblik i konkurrence- og mærkeprøveregler 

 Være villig til at lære dansk hvis det ikke mestres i forvejen 

GKF er danske klubmestre og har ca. 260 løbere, fordelt på Mesterskabs- og Konkurrencehold, 
Funskate og Skøjteskole, med stor tilgang af løbere hver sæson. Vi lægger vægt på at have et godt 
socialt miljø, blandt løbere, trænere og forældre. Vi har gode faciliteter med 2 haller, helårs is, 
skøjteudlejning, skøjteslibning, træner-kontor og gode off-ice muligheder. 
 
Cheftrænerstillingen er en fuldtidsstilling på funktionærbasis, med 37 timers arbejdsuge. Lønnen 
aftales individuelt og fastsættes ud fra dine kvalifikationer. Ansættelsen sker så hurtigt som muligt 
dog senest fra 1. august. 

Læs mere om os på GKF.dk 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Formand for Bestyrelsen Sigga Husted-Andersen på 
tlf. +45 2533 0223. Ansøgning med CV sendes til gkf@gkf.dk 

http://gkf.dk/
mailto:gkf@gkf.dk

