Lidingö Simklubb söker huvudtränare
Sedan några år tillbaka satsar Lidingö Simklubb på att skapa såväl fungerande bredd- som
tävlingsverksamheter för alla åldersgrupper. Arbetet har varit mycket lyckosamt och på kort tid vuxit till ca
200 medlemmar där huvuddelen är barn och ungdomar i olika teknik- och tävlingsgrupper varav ca 70
tävlande simmare. Lidingö kommer år 2021 få en ny simhall och ambitionen är att simklubben ska växa i
medlemsantal.
Utvecklingen av vår ungdomsverksamhet har varit mycket framgångsrik med många goda resultat av
flertalet simmare, vilket bl.a. gett några SumSim-kvalade simmare. Nu är vi på väg in nästa fas i vår med
utveckling för våra äldsta tävlingsgrupper med målsättningen att få fler SumSimsimmare men nu även med
siktet på JSM/SM-nivå.
Nu söker vi dig som brinner för simidrotten och av att leda, utveckla barn och ungdomar men också är
intresserad av att själv vara med och påverka och ytterligare lyfta vår verksamhet. Du är en positiv,
handlingskraftig och resultatinriktad person som vill vara med att utveckla vår klubb i samverkan med
övriga tränare och styrelsen. Som ledare har du förmågan att se varje simmare men även att utveckla dina
tränarkollegor. Du ska ha en god förmåga att lyfta såväl individen som hela gruppen samt kunna
kommunicera med simmare, tränare och föräldrar.
DINA UPPGIFTER
•
•
•
•

•
•
•

•

Planera och utveckla simträningen för samtliga våra träningsgrupper samt ansvara för att planera och
bemanna grupper och pass med klubbens övriga tränare.
Huvudansvar för tävlingsgrupperna med planering, genomförande och uppföljning.
Ansvara, planera och genomföra tävlings- och lägerverksamheter.
Ansvarar för och säkerställer att övriga tränare får det stöd, den utbildning och utveckling de behöver
för att utveckla klubbens simmare samt att träningspassen är väl anpassade till grupperna och följer
Simlinjen.
Personalansvar för övriga tränare, hålla tränarmöten, se till att det är rätt gruppindelningar och
säkerställa en kontinuerlig rekrytering till tävlingsgrupperna.
Tillsammans med styrelsen och övriga tränare utveckla verksamhetsplaner för att klubben kontinuerligt
ska kunna förbättra förutsättningarna för simmarna i de olika träningsgrupperna.
Formulera kort och långsiktiga målsättningar för våra tävlingsgrupper och enskilda simmare.
Deltagande i styrelsemöten vid behov eller när styrelsen specifikt kallar till kommande möte.

ERFARENHET OCH KUNSKAP
•
•
•
•
•

Erfarenhet som simtränare med ansvar för utveckling av simmare i olika åldrar och nivåer gärna med
ansvar för utveckling och arbetsledning av andra tränare
Har en tränarutbildning inom Svenska Simförbundet eller liknande med inriktning på simidrott
Vilja utveckla dig själv som simtränare samt kunna entusiasmera simmarna och övriga tränare
Förstå vikten av att se barn och ungdomarnas individuella behov och utvecklingstakt.
God administrativ förmåga

VI ERBJUDER
•
•
•
•
•

En möjlighet att vara med i Lidingö Simklubbs förnyelse och utveckla tävlingsverksamheten.
Ett tillfälle att själv som simtränare vara med och utveckla en klubb och tränarstab, samt vara med och
påverka en framtida ny simanläggning på Lidingö.
Frihet under ansvar.
Stöttning och utbildning för att nå både dina och klubbens mål.
En tjänst som är 75-100% efter överenskommelse. Arbetstiderna är oreglerade – dagtid, kvällar och
helger planeras i samråd med övriga tränare.

ANSÖKAN
Ansökan, bestående av CV och personligt brev samt eventuella löneanspråk mailas snarast till
styrelseordförande, Stefan Gyllberg på lidingosim@gmail.com
Upplysningar om tjänsten lämnas av Stefan Gyllberg på 070-1474355 eller sgyllberg@gmail.ocm.

