Helsingborgs Simsällskap söker

Om oss
Helsingborgs Simsällskap (HS) bildades 1907 och är en av Sveriges största simklubbar och
Helsingborgs största idrottsförening. HS har ca 5000 medlemmar som på olika sätt är engagerade i
vår framgångsrika bredd- eller tävlingsverksamhet. Varje vecka aktiveras över 3000 barn och
ungdomar i vår verksamhet, av dessa 3000 är ca 300 i tävlingsverksamheten.
Personalen som gör allt detta möjligt är 11 fast anställda och 135 timanställda instruktörer (2016).
År 2016 omsatte klubben 15 460 tkr.
HS bedriver huvuddelen av vår verksamhet på Filborna Arena, dessutom har vi simträning på Söderbadet och
under sommarhalvåret på Råå. Helsingborgs Simsällskap tar nu nästa steg för att utveckla klubben ytterligare
en nivå som ligger i linje med föreningens vision- För alla. Före alla andra. Vi söker därför nu en ny medarbetare
som vill vara med och vidareutveckla verksamheten i HS.
Tjänsten innebär:
 Rekrytering av ledare till all vår verksamhet (babysim -vuxenverksamhet)
 Handledning av ledare i verksamheten såväl nya som erfarna
 Ansvara för ledaraktiviteter så som internutbildning, kick off samt andra sammankomster
 Var behjälplig i breddverksamhetens övriga verksamhet.

Vi söker dig:
Som brinner för idrott och är målinriktad. Är engagerad, ambitiös ledare med hög kompetens, inre driv och vilja
att utvecklas. Dessutom har du lätt för att samarbeta och tycker om att vara en del av ett team.
Vi ser att du:
 Har dokumenterad erfarenhet av idrott och utvecklingsarbete.
 Är organiserad, självständig och kan samarbeta med flera parter.
 Kan arbeta systematiskt och vetenskapligt.
 Kan kommunicera väl i både tal och skrift.
En akademisk utbildning är meriterande.
Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär att de förläggs på kvällar, helger och lov.
Urval sker fortlöpande under processen och sista ansökningsdag är den 10 februari 2018. Tjänsten är tillsvidare
med start 1 mars eller enligt överenskommelse och är på 100 %.
Frågor om tjänsten hänvisas till Lena Andersson Stenquist, antingen via lena.a.s@hssim.com eller 0734-43 96
84.
Ansökan med CV samt löneanspråk skickas till lena.a.s@hssim.com.

