Varbergs Sim söker ny Huvudtränare Tävlingssimning!
Varbergs Sim som är en starkt växande klubb söker en ny huvudtränare till vår tävlingsverksamhet,
då vår nuvarande tränare kommer att söka sig till nya utmaningar. Varbergs Sim har en väl
fungerande verksamhet som spänner över hela området från babysim till vuxensimning och aktiverar
upp till 1 700 personer per vecka i våra olika träningsgrupper. Vi jobbar enligt Svenska Simförbundets
simlinje och omsätter ca 5 MSEK per år. I vår verksamhet har vi fyra heltidsanställda i form av tränare
och verksamhetskoordinator samt ca 60 timanställda och ideellt arbetande ledare. Mer information
om vår verksamhet finns på vår hemsida www.varbergssim.se.
Vi bedriver vår verksamhet i Varberg kommuns befintliga simanläggningar, vilket innefattar 25 m
bassäng inomhus och 50 m bassäng utomhus samt en mindre bassäng, anpassad för babysimning och
de yngsta simskolegrupperna. Till januari 2021 kommer en helt ny simhall stå klar med delbar 50 m
bassäng med 8 banor och undervisningsbassäng för vår baby-, mini- och simskoleverksamhet.
Du ska tillsammans med våra övriga huvudtränare och ledare fortsätta vår satsning in i framtiden för
vår tävlingsverksamhet. Du rapporterar direkt till styrelsen och ska kunna verkställa beslut fastställda
av styrelsen.
Vi söker dig som:
- har goda ledaregenskaper och kan jobba både administrativt och på kanten
- har en stark känsla för varje simmare och kan motivera alla att satsa efter sina förutsättningar
- ser och uppmuntrar simmarna på ett positivt och engagerande sätt
- förstår lagarbetets betydelse för att nå framgång
- har lätt för att samarbeta med övriga anställda, ideella ledare och föräldrar
- har en gedigen erfarenhet av klubbarbete och av tävlingssimning (inkl. passande utbildning)
- har förmåga att skapa struktur och följa upp att verksamheten går mot uppställda mål
- har visioner och utmanande idéer samt förmåga att omsätta dessa i verkligheten
- har lätt att uttrycka dig i tal och skrift och viss ekonomisk kunskap
Vår verksamhet bedrivs i Varberg, som är en vacker stad på västkusten. Varberg ligger i en starkt
växande region som ger många spännande utvecklingsmöjligheter. Mer information om Varberg
finns på www.visitvarberg.se.
Tjänsten som är på heltid tillträdes efter överenskommelse. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan
snarast, då vi går genom ansökningar löpande och intervjuar kandidater efterhand.
Välkommen med din ansökan och frågor till Mika Rasila på telefon 0709-13 62 14 eller via e-post
ordforande@varbergssim.se. Din ansökan med personligt brev och CV skickar du till
e-postadressen ovan.
Styrelsen i Varbergs Sim

