IFK Lidingö SOK söker klubbtränare med fokus elitverksamhet
IFK Lidingö SOK är idag en av Sveriges större klubbar och med målsättningen att fortsätta
utvecklas. Vi är ca 450 st medlemmar och har som avsikt att erbjuda en bred orienterings
verksamhet där alla känner sig välkomna och kan utvecklas. Vårt engagemang i
Lidingöloppet ger oss förutsättningar att satsa på en stark elit-, en växande
ungdomsverksamhet, och en givande breddverksamhet.
Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill vara med och bidra till en modern, utvecklande och attraktiv
orienterings verksamhet som får alla våra medlemmar att trivas och som lockar nya
att vara med i föreningen. Fokus för tränaren är elitverksamheten med
träningsplanering för seniorer, juniorer och äldre ungdomar, men ambitionen är att
alla ska känna sig välkomna att delta på klubbens träningar (löpning, styrka, teknik).
Det är viktigt för oss att skapa förutsättningar för egna ungdomar och juniorer att
utvecklas. Som klubbtränare lägger du stor vikt på det OL tekniska men bidrar också med
träningsupplägg i stort. Du planerar och koordinerar klubbens träningsverksamhet ihop med
elit-, bredd- och ungdomskommittéer. Du samarbetar med klubbens kanslist som har
huvudansvaret för administrativt stöd, bokningar, ekonomi och praktisk planering för läger
och tävlingsresor. Arbetsuppgifter kan komma att förändras och variera med klubbens
utveckling. Du rapporterar till personalansvarig i styrelsen.
Kvalifikationer
Du har goda kunskaper om träning generellt, och är dokumenterat skicklig på teknikträning.
Tränarutbildning, idrottslärarutbildning eller motsvarande är meriterande. Det är viktigt för
oss att du har ett engagemang för att vara med och bidra till hela klubbens verksamhet även
om fokus ligger på junior- och seniorverksamhet. Du är social, sprider glädje och kan peppa
löpare och lag, samt har förmågan att skapa en god stämning på träningar, tävlingar och
läger. Vi förväntar oss att du är strukturerad och har en god kommunikationsförmåga både
muntligt och skriftligt, liksom god framförhållning. Vi använder flera olika kanaler för vår
kommunikation, bl.a. klubbens hemsida och sociala medier. Du behöver därför vara
förtrogen med dessa kommunikationskanaler och med de olika system/programvaror som
används vid träningsplanering och träningsanalys.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats på vårt kansli beläget på Lidingö, där också IFK
Lidingö friidrott och Lidingöloppet har sina kanslier. Vi har kollektivavtal och tjänstepension.
Klubbstugan Säckatorp, vid Grönsta gärde är klubbens hjärta och där har vi gemensamma
träningar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Omfattningen är 100%. Vi tillämpar provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten besvaras av
Klubbens ordförande och personalansvarig Tapani Mattus 070-483 09 37
Elitansvarig i styrelsen Magnus Rajan 072-218 56 10
Ansökan med personligt brev skickas till ordforande@ifklidingo.se senast 31.8, intervjuer
sker löpande under processen.

