Oulun Luistelukerho ry (OLK) on vuonna 1949 perustettu urheiluseura, jossa harjoitellaan ja kilpaillaan
sekä yksinluistelussa että muodostelmaluistelussa. Seurassamme on noin 150 luistelijan
taitoluistelukoulu. Kaikkiaan luistelijoita on seurassamme yli 500.

Oulun Luistelukerho etsii kahta päätoimista valmentajaa

MUODOSTELMALUISTELUN PÄÄVALMENTAJAA VAKITUISEEN
TYÖSUHTEESEEN ja MUODOSTELMALUISTELUN VALMENTAJAA
määräaikaiseksi kaudelle 2019-2020
Muodostelmaluistelun osaava ja tavoitteisiimme sitoutuva päävalmentaja vastaa
seurassamme koko muodostelmaperheen koordinoinnista ja kehittämisen suuntaviivoista
sekä valmennuksesta. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä rakastamasi lajin
parissa motivoituneiden luistelijoiden ympäröimänä. Pääset osaksi nuorekasta
valmennustiimiämme, kehittämään kasvavaa seuraamme. Muodostelmaluistelun
päävalmentajan työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva. Päävalmentajana pääset
työskentelemään taitavien, motivoutuneiden ja sitoutuneiden SM-junioreiden ja SMnoviisien kanssa.
Määräaikaisena valmentajana työskentelet tiiviissä yhteistyössä muodostelmaluistelun
päävalmentajan sekä toisen päätoimisen valmentajamme kanssa. Lisäksi työskentelet
tärkeänä osana muodostelmaluistelun koko valmennustiimiä yhteistyössä muiden
seuramme valmentajien kanssa. Myös määräaikaisella muodostelmaluisteluvalmentajalla on
oman osaamisen mukaan mahdollisuus tulla mukaan SM-joukkueiden valmennustiimeihin.
Työnkuva ja vastuu määräytyvät hakijan osaamisen mukaan. Työtunteja pystymme
tarjoamaan vähintään 30 / vko, työnkuvasta riippuen myös täysi työaika 37,5h / vko on
mahdollinen.
Odotamme sinulta innostunutta, tavoitteellista ja kehittävää valmennusotetta sekä hyviä
tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan, jos sinulla on näkemystä ja
kokemusta muodostelmaluistelijana SM-juniori tai –seniori tasolla ja sinulle on jo kertynyt
valmennuskokemusta. Olet päättäväinen, haluat saada vastuuta etkä pelkää tarttua uusiin
tilaisuuksiin ja haasteisiin. Haluat kehittyä valmentajana ja olla myös mukana kehittämässä
seuraamme. Päävalmentajalta edellytämme myös ohjelmien rakentamisen osaamista. Oman
auton käyttömahdollisuus on lähes välttämätön, koska valmennustyötä tehdään Oulun
alueen eri jäähalleissa.
Valmentajien työnkuvat ovat monipuoliset ja ne muotoutuvat tarkemmin sekä seuran
toiveiden että valittavien henkilöiden aiemman kokemuksen ja osaamisen mukaan.
Työt alkavat uuden kauden alkaessa 1.5.2019 tai sopimuksen mukaan.
Lisätietoja: Sanna Tittonen puheenjohtaja@oulunluistelukerho.fi tai puh. 040-836 5532.
Hakemukset palkkatoiveineen ja liitteineen lähetetään osoitteeseen
puheenjohtaja@oulunluistelukerho.fi sunnuntaihin 31.03.2019 mennessä.
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Lisätietoja seuran toiminnasta: www.oulunluistelukerho.fi
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä edellyttää, että uusi työntekijä
esittää nähtäväksi rikos-rekisterilain 6. 2 §:ssä tarkoitetun rikosrekisteriotteen ennen työsuhteen
alkamista. Tämä koskee sekä vakinaista että määräaikaista valmentajaa. Ote on asianomaisten
itsensä hankittava. Sitä ei liitetä hakuasiakirjoihin.
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