
 
 

+SKK søger erfaren træner med hjertet på rette sted  

Vi søger lige nu til et barselsvikariat en erfaren træner, hvis vigtigste mission er at skabe skøjteglæde og sociale 

fællesskaber både på og uden for isen i verdens bedste skøjteklub. 

Dine primære arbejdsopgaver 

Som træner i SKK vil du indgå i vores dygtige og engagerede trænerteam. Med reference til SKK’s cheftræner vil 

du primært få ansvar for vores skøjteskole og Funskateafdeling, men du vil også blive træner for vores 

konkurrence- og mesterskabshold. Du vil være ansvarlig for tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af både 

istræning og office-træning (styrke-, teknik- og konditionstræning), ligesom vi forventer, at du selvstændigt løser en 

række organisatoriske og administrative opgaver. 

Vores forventninger til dig 

Du har masser af erfaring som skøjtetræner og er uddannet på minimum DIF2-trænerniveau eller tilsvarende.  

Derudover er det vigtigt, at du: 

➢ Har en åben og pædagogisk indstilling til løbere i alle aldre. 

➢ Er i stand til at kommunikere konstruktivt med alle vores løbere på både dansk og engelsk. 

➢ Er varm, imødekommende og smilende – også når noget er svært. 

➢ Lægger vægt på og sætter en ære i, at træningen skal være sjov, varierende og med en legende tilgang. 

➢ Formår at se alle løbere og give den enkelte motiverende feedback, der skaber fremgang og lyst til at 

lære mere. 

➢ Ser den hele skøjteløber og ”mennesket bag” – at du støtter og lytter. 

➢ Har blik for de sociale relationer og at skabe fællesskaber på og udenfor isen. 

➢ Har fokus på motivation og ambition på alle niveauer. 

➢ Har gode ideer til, hvordan vi kan optimere vores allerede velfungerende setup. 

➢ Har en struktureret tilgang til din træning og din trænergerning – og er velforberedt hver gang du går på is. 

➢ Kan tage personligt ansvar for kommunikation med løbere, forældre og bestyrelse. 

➢ Har et godt indblik i regelgrundlaget inden for skøjtesporten. 

➢ Selvstændigt og proaktivt kan løfte organisatoriske og administrative opgaver som kommunikation med 

forældre, opdatering af træningsplaner og Holdsport, praktiske opgaver i forbindelse med 

konkurrencedeltagelse, forberedelse og gennemførsel af møder, planlægning af camps mv. 

I SKK værdsætter vi et godt teamwork og samarbejde mellem både trænere og mellem trænere og bestyrelse. Vi 

vi forventer derfor samtidig, at du er indstillet på at lægge god energi i dette, og at du derudover er indstillet på at 

samarbejde med og coache vores energiske hjælpetrænerstab. 

Hvad tilbyder vi? 

Vi tilbyder et godt job i en velorganiseret skøjteklub, hvor det vigtigste omdrejningspunkt er glæden ved at skøjte, 

og hvor der er fokus på holdånd og sociale relationer på tværs af niveauer og hold.   

Stillingen er et barselsvikariat i sæson 2021/22 med tiltrædelse snarest muligt. Ansættelse sker med 

sæsonbaseret ansættelsesbrev og løn efter aftale. Samtaler holdes løbende. 

Den ugentlige arbejdstid forventes at ligge på 29 timer. 

Læs mere om SKK på www.sk-kbh.dk. 

http://www.sk-kbh.dk/


 
 
Om SKK 

I SKK er der plads til alle, der gerne vil lære at stå på skøjter, og som vil opleve den glæde, det er at være en del 

af et foreningsliv. SKK’s træning og vores fælles klubliv bygger på en base af gode oplevelser, sjov og sociale 

relationer. Træningen og træningsmængden i SKK er afstemt efter Danmarks Idrætsforbunds ATK-tilgang 

(aldersrelateret træningskoncept). 

Vi har omkring 200 medlemmer på alle niveauer, herunder et stort og meget motiveret voksenhold. Vi har til huse i 

topmoderne faciliteter på Østerbro i København. 

Vil du vide mere om stillingen? 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte formand Mette Roer på telefon 29927525 

eller mail mr@sk-kbh.dk. 

Du kan også kontakte cheftræner Michael Felding på mf@sk-kbh.dk. 

Ansøgning med CV og eventuelle referencer sendes til ovenstående mailadresse. 

mailto:mr@sk-kbh.dk

