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Om oss
Sjöbo Simsällskap (Sjöbo SS) bildades 1971 och är en sim förening som bedriver tävlingssim,
simundervisning, vattengymnastik, masters och ”simning för alla”. Sjöbo SS är en av de största
föreningarna i kommunen och har fostrat många duktiga simmare under åren. Sjöbo SS är klubben
där alla ska få plats och där vi arbetar mot värdegrunder ”Sjöbo SS är klubben där alla skall få plats”.

Sjöbo SS bedriver huvuddelen av vår verksamhet i nya Sjöbo Simanläggning. Dessutom har vi
simträning på vårt utomhusbad Orebadet under sommarhalvåret. Sjöbo Simsällskap söker nu en
verksamhetssamordnare för att utveckla klubbens verksamhet vidare in i framtiden.

Tjänsten innebär:







Simskoleansvarig: Leda, planera och genomföra simskoleverksamhet samt delta som
instruktör
Ersätta tränare vid frånvaro inom träningsgrupperna
Samordningsansvar av klubbens arrangemang såsom tävlingar, läger, bakluckeloppisar och
interna tävlings såsom morgondagarna, jakten, tomtcupen m.m.
Sponsoransvarig
Ansvar för att upprätthålla information via hemsida och facebook
Stödja och utveckla instruktörer, tränare och chefstränare i deras dagliga arbete

Vi söker dig:
Som är positiv och engagerad ledare och vill jobba med barn och ungdomar inom vår sim
verksamhet.
Du ska ha lätt för att samarbeta och var del av ett team som jobbar tillsammans.

Vi ser att du:
 Har dokumenterad erfarenhet av sim verksamhet(utbildning eller arbetslivserfarenhet).
 Är organiserad, självständig och kan samarbeta med flera parter.
 Kan kommunicera väl i både tal och skrift.
Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär att en del kvälls- och helgarbete, men det finns ett
stort utrymme för att påverka sitt arbetsschema.
Arbetstiden är på 100 % (38,25 h/vecka)

Urval och intervjuer sker fortlöpande under processen och sista ansökningsdag är den 6 april 2018.
Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning tillämpas under 6 mån.

Frågor om tjänsten hänvisas till
Annette Börjesson 0705-882052 eller Bengt Rosberg 0761-417142
Ansökan med CV samt löneanspråk skickas till sjobo.simsallskap1971@gmail.com

