FULLTIDS SKØYTETRENER SØKES
Sørmarka Arena har arrangert flere verdenscuper og er en ypperlig treningsarena for både kortbane og
lengdeløp. Hallen ligger sentralt i ett av Norges mest folkerike områder, med kort vei til universitet i
Stavanger, samt til Norges tredje største flyplass, Sola. Det er stor skøyteinteresse i Stavanger by, men også
et uforløst potensiale for organisert skøytesport (hurtigløp/kortbane). Dette jobber Stavanger-Sandnes
Skøyteklubb (SSSK), Wang Toppidrett Stavanger (WANG) og Sørmarka Arena målbevisst for å gjøre noe
med!
Med sine engasjerte lærere og dedikerte trenere har Wang Toppidrett Stavanger (WANG) siden 2004
tilpasset videregående skolegang med toppidrettssatsning for ungdommer fra 16-19 år. I 2010 åpnet
skøytehallen, Sørmarka Arena, og WANG har siden da også gitt tilbud for lovende skøyteløpere. I 2017
åpnet Wang UNG – en ungdomsskole (13-16år) som vektlegger økt fysisk aktivitet og trening i skoletiden –
både i Stavanger og Sandnes.
I 2019 flytter WANG inn i helt nye skolelokaler ikke langt fra Sørmarka Arena. Samtidig vil SSSK i samarbeid
med WANG og Sørmarka Arena, etablere et satsningslag fra og med sesongen 2019/2020. Det lyses derfor ut en
fulltidsstilling som skøytetrener. Stillingen vil være todelt, ca 50/50, mellom WANG og SSSK.

ARBEIDSOPPGAVER WANG
Ved WANG er stillingstittelen «Sportssjef hurtigløp skøyter». Arbeidsoppgavene innebærer:
- ansvar for undervisning, opplæring, samt faglig vurdering av skøyteløperne innen fagene
«Toppidrett» og «Kroppsøving». Dette inkluderer planlegging og gjennomføring av både generelle
og skøytespesifikke treningsøkter.
- ansvar for et godt tilpasset opplegg for hver enkelt elev, i samarbeid med eventuelt andre
klubbtrenere.
- ansvar for god kommunikasjon med trenere/ledere i Norges Skøyteforbund, regionen og ellers i
«Skøyte-Norge», samt å holde seg oppdatert på Olympiatoppens arbeid sentralt og regionalt.
- å bidra med faglige innspill og praktiske gjøremål sammen med sportssjefene fra de andre
idrettene – ukentlig møte.
- åpenhet for å bidra til WANG’s øvrige sportslige opplegg, etter nærmere avtale.

ARBEIDSOPPGAVER SSSK
Klubben, SSSK, har visjonen «best på fellesskap og resultater». I klubben vil treneren:
- ha en sentral rolle (hovedtrener) for et nytt satsningslag og rapportere til sportslig leder i SSSK.
Intensjonen er at laget skal bestå av løpere med toppidrettsholdninger og ambisjoner gode nok for
å aspirere til landslagsnivå innen en 3 års periode. Dette vil være både tidligere WANG elever,
løpere fra SSSK, samt andre klubber (og land). Noe reiseaktivitet må påregnes.
- inngå i klubbens trenerteam. Innholdet vil tilpasses den suksessfulle søkerens kompetanse,
arbeidsmengden med satsningslaget og klubbens behov. Det forventes at treneren deler av sin
egen kunnskap, er lydhør og åpen for innspill, samt er klar for å ta i et tak for å videreutvikle seg
selv, klubben og skøytesporten i regionen.
- være ansvarlig for å koordinere samarbeid med Norges Skøyteforbund og holde seg oppdatert på
Olympiatoppens arbeid sentralt og regionalt. Dette inkluderer dialog og samarbeid når landslaget
trener i Sørmarka Arena, mulighet for å bidra til NSF’s «TOPPFART»-prosjekt ved behov, faglig
oppdatering, osv.

FULLTIDS SKØYTETRENER SØKES
-

ha en koordinerende rolle i forbindelse med arrangement og deltakelse i skøyteløp. Arbeid i helger,
spesielt i skøytesesongen, må påregnes.
etter nærmere avtale, være tilgjengelig for å utarbeide ad hoc skøytefaglige opplegg som
iverksettes av Sørmarka Arena basert på kommersielle tjenester Sørmarka Arena kjøper av SSSK.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
-

Idrettsfaglig utdannelse fra norske eller internasjonale høyskoler/universitet.
Dokumenterte trenerkurs og erfaring som trener på ulike nivåer.
Pedagogisk utdannelse og arbeidserfaring med barn, ungdom og unge voksne.
Kunne dokumentere struktur i trenings- og utviklingsplaner for individuelle utøvere og lag.
Digitale ferdigheter.

ØNSKEDE EGENSKAPER
-

Pålitelig og lojal med holdninger i samsvar med Norges Idrettsforbund sin etiske standard.
Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.
Engasjert, positiv, initiativrik og løsningsorientert.
Ønske om å utvikle deg som trener og ha et langsiktig tidsperspektiv i regionen, med ambisjon om å
gjøre SSSK til en attraktiv skøyteklubb for lokale, nasjonale men også internasjonale skøyteløpere.
Serviceinnstilling - villig til å stille opp på ulike typer oppgaver som fremmer skøytesporten.
Fleksibel i forhold til arbeidstid. Kveld, helg og reising må påregnes.
Gode samarbeidsevner, utadvendt, og sosial.

VI TILBYR
-

Kreativt, godt kollegialt miljø både sportslig og tverrfaglig på WANG og i SSSK.
Lønn og oppstart etter avtale.

SØKNADSFRIST

Søknad med CV sendes innen 4.januar 2019, til e-post: Tor.Refsnes@wang.no. Det oppfordres til å legge
ved et motivasjonsbrev som inkluderer egenvurdering av styrker og svakheter som trener. Skisser gjerne
tanker rundt sammensetning, opplegg og organisering av et satsningslag, samt hvordan du ønsker å jobbe
for at SSSK skal kan bli en attraktiv skøyteklubb for lokale, nasjonale men også internasjonale skøyteløpere.
Intervju må påregnes. Treneren velges ut fra en helhetsvurdering, der personlig egnethet og kvalifikasjoner
i forhold til WANG/SSSK sine behov vil være avgjørende faktorer.

SPØRSMÅL KAN STILLES TIL

Wang Toppidrett Stavanger
Toppidrettssjef Tor Einar Refsnes
Tlf 51 84 07 01 / Mob 41 60 10 97
E-mail: Tor.Refsnes@wang.no

Wang Toppidrett Stavanger
Sportssjef Hurtigløp skøyter
Håvard Myklebust
Mob 99 41 24 63
havard_myklebust@hotmail.com

Stavanger Sandnes SK
Hovedtrener
Ole Morten Mellemstrand
Mob 90 85 32 08
omm@mellomstrand.no

