Vaasan Luistinkerho Vasa Skrinnskoklubb ry
on vuonna 1953 perustettu seura, joka tarjoaa
luistelukoulu-, alkeis-, harrastaja-, kehitys- ja
kilparyhmiä kaikenikäisille taitoluistelusta
kiinnostuneille. Seurassa on noin 200 luistelijaa.

Etsimme yksinluistelun päätoimista

PÄÄVALMENTAJAA
Valmentajana
vastaat
ryhmien
valmennuksesta,
valmennuslinjauksista ja tuntien suunnittelusta yhdessä muiden
valmentajiemme
kanssa.
Työsi
painottuu
kilpailevien
yksinluistelijoiden valmennukseen ja valmennuksen suunnitteluun.
Valmennustyön ohella toimit yhteistyössä seurajohdon kanssa seuran
kehittämiseen ja muuhun seuratoimintaan liittyvissä asioissa.

Työnkuva ja nimike muotoutuvat tarkemmin hakijan kokemuksen ja
toivomuksien mukaan painottuen kuitenkin tavoitteellisesti
kilpailevien yksinluistelijoiden sekä harrastekilpaluistelijoiden
valmennukseen.

Tehtävä
edellyttää
sinulta
valmentajakoulutusta,
omaa
luistelutaustaa,
kokemusta
taitoluisteluvalmentajan
työstä,
tavoitteellista ja innostunutta valmennusotetta, hyviä vuorovaikutusja yhteistyötaitoja sekä positiivista ja motivoitunutta asennetta.
Edellytämme mahdollisuutta tehdä ilta- ja viikonlopputyötä.
Arvostamme koreografista osaamistasi.
Työ alkaa sopimuksen mukaan.
Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 8.4.2019
mennessä sähköpostilla osoitteeseen hallitus1@vaasanluistinkerho.fi
Lisätietoja tehtävästä antaa pj Mikko Pekkarinen
mikko.pekkarinen@vaasanluistinkerho.fi, puh.044 023 1160

Vaasan Luistinkerho Vasa Skrinnskoklubb ry
is a skating club founded 1953. The club offers
groups for all levels from skating school up to
competition groups. There are roughly 200 skaters
in the club.

We are searching for a
HEAD COACH
As a head coach you are responsible for coaching groups, planning
coache’s works, as well as planning the training programmes
together with the other coaches. Your job will be directed to
coaching competing skaters as well as planning their programs.
Besides coaching you cooperate with the club administration board
in developing the club activities and other club related matters.
The job description will be further developed individually based on
your experience and requests, though the focus will be on coaching
the competing skaters.
You have a degree in skate coaching as well as own background in
coaching. You are goal-directed and enthusiastic and motivated in
your work. You have good interaction and cooperation skills and a
positive, motivated approach.
You have the possibility to work in the evenings and weekends.
Choreographic know.how is considered a plus.
Work starts according to agreement.
Please send your application together with you CV and salary
request
by
email
to
the
board
of
the
club:
hallitus1@vaasanluistinkerho.fi
For further information about the position please contact the
chairman Mikko Pekkarinen
mikko.pekkarinen@vaasanluistinkerho.fi, tfn.044 023 1160

