Simsällskapet Mora söker huvudsimtränare
Simsällskapet Mora är en simklubb med en framgångsrik bakgrund som nu tar nya tag och
storsatsar framåt mot nya mål och idrottsliga framgångar. Vi är en familjär simklubb med
god stämning. För oss är det viktigt att ge rätt förutsättningar för våra simmare och att det
ska finnas glädje i vår satsning. Samtidigt som vi vill växa så satsar vi på kvalitet framför
kvantitet. Vi har en bred verksamhet med simskola, teknikträning, tävlingsverksamhet och
masters. Vi ser även möjligheter att utöka verksamheten med fler områden.
På vår väg mot nya mål söker vi nu en huvudsimtränare som kommer att bli en viktig kugge i
vårt bygge mot framtiden.
Vi söker en ansvarig huvudsimtränare som vill arbeta med vår simskola samt tränings- och
tävlingsgrupper. Vi ser helst att du är utbildad simtränare och att du har ett starkt
engagemang för simning och föreningsliv. Du kommer att vara ansvarig för all vår
träningsverksamhet så ledaregenskaper, flexibilitet och god samarbetsförmåga är viktiga
egenskaper. Du bör ha god social förmåga då du kommer att representera SS Mora mot
allmänhet, föräldrar, kommun, andra idrottsföreningar m.fl. Viktigt är att du har en förmåga
att motivera såväl grupp som varje enskild simmare utifrån dennes förutsättningar. Du
kommer att ingå i tävlingskommittén och vara ansvarig för delar inom tävlingsverksamheten.
Vi arbetar med kontinuerlig vidareutbildning. Vi erbjuder dig livskvalitet och chansen att
tänka nytt och växa som ledare tillsammans med oss.
Omfattningen av tjänsten är 50%. Arbetstiderna varierar men mestadels kvällar samt helger,
allt planeras individuellt och tillsammans med övriga ledare. Tjänsten tillsätts så snart som
möjligt.
Ansökan, bestående av meritförteckning, löneanspråk och personligt brev mailas till
info@ssmora.nu eller via post till SS Mora, Box 229, 792 24 Mora senast 1 december 2017.
Eventuella frågor besvaras av ordförande i SS Mora Håkan Persson 070-232 60 43.
Referenser kan komma att efterfrågas.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och
rekryteringsföretag samt försäljning av jobbannonser.
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