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Ørestad Skøjteklub søger træner

Ørestad Skøjteklub (ØSK) er en ”ung” kunstskøjteklub i rivende udvikling. Vi havde opstart primo
2018  og  har  mere  end  160  medlemmer  fordelt  i  alderen  3-55  år  på  forskellige  niveauer  -
nybegyndere, løbere på FunSkate-niveau, motionshold for teenagere og voksne samt et hold med K-
løbere.  Alle  niveauer  er  lige  vigtige  for  klubben  og  vi  deltager  aktivt  i  DSU’s  FunSkate  og
konkurrencerækker. Vi træner i Ørestad Skøjtehal med Royal Arena som nabo. 

Det er tale om en stilling som timeansat træner med træning af forskellige hold på faste tidspunkter
samt som vikar for vores øvrige trænere. Trænerteamet i ØSK består pt. af 4 engagerede trænere, en
vikar, hold-i-hånd hjælpere og en underviser i dans og koreografi. ØSK træner mandage, onsdage,
lørdage og søndage fra august til april.

Vi  tilbyder  en  dynamisk  og  spændende  arbejdsplads,  der  er  kendetegnet  af  humor,  trivsel,
engagement, uformel omgangstone og hvor der er plads til forskellighed og kreative tanker. Du vil
få engagerede kollegaer, der  har fokus på udvikling af klubbens løbere og aktiviteter på og omkring
isen. Vores vision er, at skabe en nytænkende, attraktiv og fremgangsrig kunstskøjteklub.

Dine kvalifikationer:
- du har bredt kendskab til kunstskøjteløb og har tidligere selv skøjtet på højt niveau
- du har gerne erfaring som træner men det er ikke et krav
- du kan lide at arbejde med både børn, unge og voksne på alle niveauer
- du er engageret, initiativrig og pædagogisk
- du kan motivere og udfordre løbere på alle ambitionsniveauer

Ansættelse sker på sæsonbaseret ansættelseskontrakt og vilkår lignende funktionærloven. Løn efter
aftale. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt eller senest pr. 1. februar 2020. 

For yderligere oplysninger,  kontakt venligst  Henrich Dahlgren (formand@oesk-kbh.dk). Du kan
også læse mere om os på www.øsk.dk.

Ansøgning med CV og eventuelle referencer sendes til formand@oesk-kbh.dk.
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