Vellinge Näsets Simklubb söker ansvarig till vår Tävlingsverksamhet
Vellinge Näsets Simklubb (VNSK) bedriver sin verksamhet på badhuset Vanningen i Vellinge. Föreningen erbjuder sina drygt 1.700 medlemmar
babysim, simskola, tävlingssimning, parasimning och simning för vuxna. Simlinjen ligger till grund för såväl bredd- som tävlingsverksamhet.
Förutom en heltidsanställd verksamhetschef har föreningen idag fem anställda samt ett trettiotal arvoderade instruktörer och tränare.
Föreningen har en god ekonomi, en engagerad styrelse och självklart entusiastiska simidrottare som vill utvecklas och känna glädje i sin sport.

Är du den vi söker?
Du är en positiv, handlingskraftig och resultatinriktad person som vill vara med och utveckla vår förening. Som ledare är du både inspirerande
och nytänkande. Du har förmågan att se och lyfta varje enskild simmare och hela gruppen. Du har också erfarenhet av, eller är nyfiken på,
parasimning.
Du är utvecklingsbenägen och har känsla för att kunna entusiasmera dina tränarkollegor. Dessutom har du lätt för att samarbeta och tycker om
att vara en del av ett team.
Du kan se helheten i verksamheten och delar vår målsättning att ge våra simmare möjlighet att utvecklas från simskola till
mästerskapssimmare.
Du kommer att vara klubbens ansikte utåt och ha kontakt med aktiva, föräldrar och andra intressenter därför är det viktigt att du är duktig på
att kommunicera med din omgivning.
Du har en stark drivkraft och tycker om att arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Arbetsuppgifter
Du ska, förutom att ansvara för en tävlingsgrupp, styra och samordna tävlingsverksamheten och därmed vara operativt ansvarig för planering
och genomförande av träning, läger och tävlingar. Idag omfattar föreningens tävlingsverksamhet fem grupper med totalt ca 80 ungdomar.
Du ansvarar för utveckling och optimering av tävlingsverksamheten mot föreningens mål samt i linje med föreningens verksamhetsidé och
värdegrund.
Du kommer även att ha vissa administrativa uppgifter samt ansvara för föreningens egna tävlingar och vissa övriga interna arrangemang.
Du kommer att ha en aktiv roll i vårt utvecklingsarbete kring tävlingsverksamheten samt driva simkommitténs arbete.
Du rapporterar till Verksamhetsansvarig.

Vi erbjuder dig
En utvecklande tjänst i en förening med god ekonomi.
Många duktiga kollegor.
Stöd och utbildning för att nå både dina och föreningens mål.
En arbetsplats med kollektivavtal.

Dina kvalifikationer
Du är utbildad i Svenska Simförbundets regi, gärna licensierad, samt har tidigare erfarenhet som simtränare och ledare.
Du känner dig väl förtrogen med Simlinjen.
Du har god administrativ förmåga samt datorvana. Erfarenhet av SportAdmin är meriterande.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Anställningsform och arbetstider
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstiden måste följa verksamhetens art och därmed stundtals förläggas på veckans alla dagar samt på obekväm arbetstid. Detta innebär att
arbetsbelastningen periodvis kan variera kraftigt.

Ansökan
Ansökan, bestående av CV och personligt brev samt löneanspråk skickas till, Verksamhetsansvarig, Jessica Nordefell på
jessica.nordefell@vnsk.se, Urvalet sker löpande varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan snarast, dock senast den 27 december 2017 då
ansökningstiden löper ut.
Upplysningar om tjänsten lämnas av: Jessica Nordefell, 0709 - 920 440.

