Vill du vara en del av att utveckla och kvalitetssäkra framtidens examen?
Vi söker medlemmar till examensnämnden
Skidrådet söker nu de mest kompetenta och drivna snösportsledarna med erfarenhet av det
svenska utbildningssystemet.
Svensk skidlärarexamen genomfördes första gången 1938 och har genom åren utfärdat fler
än 1000 examinationer av svenska snösportsledare.
Hur ser din arbetsinsats ut?
Som medlem i Examensnämnden tittar du på Examen utifrån ett helhetsperspektiv. Du är
med och utvecklar examen där din kunskap är relevant vid utformandet av testmoment,
bedömningsunderlag och kravprofiler. Du kommer även att vara delaktig i arbetet med att
långsiktigt utveckla examen mot de internationella kraven och de olika nivåerna inom ISIA.
Vem trivs här?
Vi söker ansvarfulla och engagerade snösportsledare med mycket hjärta som trivs med att
arbeta både operativt och strategiskt. Rollen kräver att du tar eget ansvar, är strukturerad,
kan prioritera och driva eget arbete. Du gillar att möta olika människor och du har lätt för
att kommunicera muntligt och skriftligt samt har ett stort nätverk inom snösportsindustrin.
Du klarar att arbeta under mental press och högt tempo.

Meriterande
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svensk Alpin Skidlärarexamen, Svensk Telemarksexamen eller Svensk
Snowboardlärarexamen alternativt motsvarande kompetens.
Mycket god demonstrativ förmåga inom någon av ovanstående discipliner.
Insatt i de olika nationella utbildningsprogram som gäller för ovanstående discipliner.
ISIA Card.
Medlem i Svenska Skidlärarföreningen.
Mångårig och djup erfarenhet från snösportsledarrollen.
Mycket god analytisk förmåga tekniskt, teoretiskt, kommunikativt och
undervisningsmässigt.
Mycket goda teoretiska kunskaper.
God insikt i övriga alpina skidgrenar.

Vad erbjuder vi?
Examensnämnden erbjuder ett spännande och utvecklande arbete med ett av skidsportens
viktigaste uppdrag. Du kommer få jobba tillsammans med likasinnade människor som alla
har ett stort hjärta till snösport och som tillsammans vill driva utveckling och
kvalitetssäkring. Hos oss är snö, passion och kvalité viktiga ledord.
Ansökan
Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet och personlig lämplighet.
-

Personligt brev
CV
Referenser från en eller flera utbildningsorganisationer

Datum
20/6–31/7

Ansökningstid

1/8–31/8

Uttagningsperiod

september

Presentation av nämnd

Skicka din ansökan senast den 31/7 till anna.norlin@skidradet.se

