Saltsjöbadens IF Simning söker Chefstränare för tävlingsgrupperna
Vi söker en huvudtränare med övergripande ansvar för utveckling och planering av träningsoch tävlings-verksamheten. Vi ser framför oss en person som aktivt kan bidra till såväl
sportsliga framgångar som en god gemenskap. Till din hjälp har du en engagerad styrelse/
föräldrar, en god ekonomi samt en driven kollega som ansvarar för simskoleverksamheten.
Vi söker dig som brinner för simidrotten och av att leda och utveckla barn och ungdomar. Du
har en god och dokumenterad pedagogisk förmåga och du har lätt för att samarbeta och
tycker om att vara en del i ett team.
Vi har som målsättning att ge våra simmare möjlighet att utvecklas från simskola till
mästerskapssimmare inom klubben och därför lägger vi stor vikt på det långsiktiga arbetet
med att trygga tillväxten från de yngre simmarna.

Erfarenhet
Du har erfarenhet av simmare från nybörjare till sum-sim nivå och har en simrelaterad
utbildning inom SSF eller liknande.
Du har en god förmåga att se och lyfta den enskilda simmaren såväl som hela gruppen och ge
individuell och konstruktiv feedback.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. Du skall vara flexibel, ha god social- och
administrativ förmåga och du vill ha ordning och reda omkring dig. Du är en skicklig
kommunikatör då du kommer föra dialog med barn och ungdomar, föräldrar och ledare, andra
klubbar och tränare samt styrelse m.fl.
Du har en stark drivkraft och tycker om att arbeta självständigt och ta egna initiativ kring de
uppgifter som ligger inom rollens ansvar.

Arbetsuppgifter
•

Bedriva, utveckla samt ansvara för simträningen för våra simmare i tävlingsgrupperna.

•

Ansvar för rekrytering av tränare för samtliga tävlingsgrupper och se till att dessa har
eller får rätt utbildning och förutsättningar för att nå klubbens gemensamma mål.

•

Ansvar för att i samråd med styrelsen lägga upp långsiktiga planer för att vi
kontinuerligt ska kunna förbättra förutsättningarna för simmarna.

•

Ansvar för att planera och delta i tränings-, tävlings- och lägerverksamheten för
tävlingsgrupperna.

•

Ansvara för kommunikationen med föräldrar samt kalla till och genomföra
föräldramöten.

•

Närvara på de styrelsemöten som Du kallas till.

•

Stödja vid interna tävlingsarrangemang.

Varaktighet, arbetstid
Tjänsten är 50-100 % efter överenskommelse och tillträde från 2018-01-01.
Arbetstiderna är oreglerade - dagtid, kvällar och helger och planeras i samråd med övriga i
organisationen.
Ansökan, bestående av CV och personligt brev samt eventuella löneanspråk mejlas snarast till
Magnus Du Rietz på magnus.dur@gmail.com då urvalet sker löpande dock är senaste
ansökningsdatum den 29/12.
Frågor om tjänsten besvaras av Magnus Du Rietz, 070-9400025 eller Jari Burmeister
073-6409144
Anställningen ligger i Saltsjöbadens IF där övriga kollegor också är anställda.
Simsektionen i Saltsjöbadens IF har drygt 500 aktiva i allt från simskola till teknikgrupper
och tävlingsgrupper. Tävlingsverksamheten består av cirka 70 simmare i åldrarna 8 till 16 år.
Av dessa är det omkring 15 simmare som tävlar regelbundet. De senaste åren har vi haft
några simmare på SUM-SIM som även lyckats bärga medaljer. På senare år har också intresset
för vuxensim ökat och vi bedriver både vuxencrawl och mastersverksamhet. För
simskoleverksamheten har sektionen en ansvarig anställd. Verksamheten bedrivs i
Näckenbadet, Saltsjöbaden.

