Nacka 2018-03-02

Simtränare för Skuru IK simning
Skuru IK simning bedriver simundervisning, tävlingsverksamhet, mastersverksamhet och crawlkurser
för vuxna. Vi har idag ca 450 medlemmar varav ca 120 simmare i tävlingsverksamheten, från
Simiadensimmare till SumSimsimmare. Vi har idag 2 anställda, en som ansvarar för vår
breddverksamhet med simundervisning och en huvudtränare för tävlingsverksamheten.
Simsektionen i Skuru IK bildades 1976. Vår verksamhet bedrivs i huvudsak i Nacka simhall med
Skurustugan som hemvist för vårt kansli.
Vår vision är att vara en förening där alla är välkomna. Vi erbjuder bästa förutsättning att träna och
tävla och nå framgång genom simidrott utifrån egen förmåga. Erbjuda en meningsfull fritid för alla
medlemmar genom hela livet.
Vi söker en tränare som brinner för tränaryrket och vill träna våra tävlingssimmare samt vara med och
utveckla vår verksamhet tillsammans med övriga tränare. Vi söker dig som är en positiv och driven
ledare med erfarenhet från simsporten, gärna som tidigare simmare, instruktör eller pedagog, samt har
ett stort intresse av att utveckla unga simmare.
Genom att anställa en tränare till vill vi långsiktigt säkra kvalitet och tillväxt av unga simmare till
klubben!
Tjänsten är på 70-100% efter överenskommelse.
Vi söker dig som har visioner och idéer för hur vi kan utveckla fler simmare på ett bra sätt, har en vilja och
förmåga att samarbeta, samt förstår vikten av att utveckla både den enskilde simmaren som gruppen.
Det är av stor betydelse att du är intresserad av att jobba i ett team av tränare. Du behöver ha en god
pedagogisk förmåga och kan enkelt kommunicera med både kollegor, föräldrar och simmare.
Våra värderingar är viktiga för oss, Glädje, Gemenskap, Trygghet, Framgång, Inkluderande! Det är viktigt att
dessa går i linje med din egen ledarstil.

Arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•
•

Vara en engagerad tränare, ledare och god förebild för våra simmare.
Vara operativ tränare på träning, läger och tävling.
Ansvara för simmarnas träning och utveckling på träning, tävling och läger.
Vara ett ansikte utåt för klubben i dess kontakt med aktiva och föräldrar.
Ansvara för kommunikation till föräldrar gällande de simmare som tränaren är ansvarig för.
Tillsammans med övriga tränare i klubben fortsätta utveckla en väl fungerande bas för våra simmare.
Tillsammans med övriga tränare i klubben upprätta en verksamhetsplan för året.

Erfarenhet och kunskap
•
•
•
•

Erfarenhet som simtränare/instruktör gärna med tävlingsbakgrund.
Har en tränarutbildning inom SSF eller liknande som omfattar simning.
Pedagogiska kunskaper om barn och ungdomar.
Kunskaper om barns psykiska och fysiska utveckling.

•

God administrativ förmåga.

Övrigt
Tjänsten en operativ tränartjänst, d v s arbetstiden är förlagd i simhallen.
Arbetstiderna måste följa verksamheten och varierar med säsong och över veckorna, från tidig morgon och
kvällar samt helger. Arbetstider planeras årsvis tillsammans med övriga tränare.
Önskar du övriga upplysningar om tjänsten, kontakta vår Sofia Heintz på 070- 2532022.
Ansökan vill vi ha senast 1 april, men urval kommer göras löpande. Skicka ansökan till sofia@heintz.org

