
Er skøjtetræning din passion? Så bliv cheftræner i Aarhus Skøjteklub!
Er du ambitiøs og brænder for gerningen som skøjtetræner, så er det dig vi leder efter som vores 
nye cheftræner i Aarhus Skøjteklub.

Aarhus Skøjteklub
Aarhus Skøjteklub er en stor klub med i alt 150 medlemmer, et solidt økonomisk fundament og et 
stort potentiale for videreudvikling. Klubben har været inde i en rivende udvikling de seneste år, 
hvor bredden er vokset og hvor et stort antal løbere er rykket op i de nationale konkurrencerækker.

Vi lægger i Aarhus skøjteklub vægt på sammenhold og vi har et dybtfølt ønske om at bevare bred-
den og de gode relationer samtidig med at vi udvikler klubbens løbere, således at klubben vil kunne 
markere sig i første omgang i den nationale elite.

Jobbet
Du skal som cheftræner for Aarhus Skøjteklub 
•	 Planlægge	og	gennemføre	is-træning	og	off-ice-træning	samt	lave	koreografi	til	nye	
 programmer i samarbejde med et team af klub- og hjælpetrænere
•	 Være	nærmeste	leder	for	trænerteamet
•	 Lede	og	planlægge	den	sportslige	udvikling	af	klubbens	løbere	og	øvrige	trænere
•	 Deltage	i	og	bidrage	til	skøjte-camps,	konkurrencer	og	øvrige	arrangementer

Klubbens drift varetages af en demokratisk valgt bestyrelse og det forventes, at du indgår i samar-
bejde med bestyrelsen omkring udviklingen af klubben. Vi stiller os meget positive overfor dine 
muligheder for at videreudvikle dig som træner og bakker op om både formel og uformel kompe-
tenceudvikling.
Jobbet forventes at være på 25-30 timer/uge og evt. med ansættelse i årets 12 måneder eller som 
sæsonansat. Ansættelse sker efter funktionærloven og løn og øvrige vilkår forhandles i forbindelse 
med ansættelsessamtalen.

Dine kvalifikationer
Vi	søger	en	cheftræner	med	certificeret	træneruddannelse,	med	erfaring	fra	lignende	job	og	med	
stor teknisk forståelse. Herudover forventer vi, at du brænder for trænergerningen, har øje for 
potentiale og at du vil deltage aktivt i udviklingen af klubben, vore løbere og de øvrige trænere – til 
gavn for både for bredden og eliten. Vi forventer, at du er en ledertype, der formår at bringe det 
bedste frem i dine hjælpetrænere og løbere. Det er en selvfølge, at du har en fornuftig tilgang til 
børn og til samarbejde med forældre og bestyrelse. Samtidig forventes det, at du har pædagogisk 
indsigt i forhold til undervisning, læringsprincipper og træning.

Supplerende informationer
Vores klubwebsite: www.aarhusskojteklub.dk 
Byen: www.visitaarhus.com  

Ansøgning senest 1. maj 2018. Ansættelsestidspunkt efter aftale – senest 1. August 2018.

Send din ansøgning til: kontakt@aarhusskojteklub.dk
Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til Kira Munk Hansen på +45 40 48 09 16


