Täby Sim söker simtränare
Täby Sim bildades 1974 och är en av Sveriges ledande simföreningar med idag 2300
medlemmar som på olika sätt är engagerade i föreningens framgångsrika bredd- och
tävlingsverksamhet. Vi har ett mycket stort och bra upptagningsområde samt
bedriver större delen av vår verksamhet på Tibblebadet, en 50 m inomhusbassäng
med mycket goda träningsmöjligheter. Inom en snar framtid kommer en ny modern
simanläggning att projekteras i Täby vilket kommer att skapa än större möjligheter för
föreningen att ta nya spännande kliv i framtida utveckling.
Vi behöver inför säsongen 2018-19 förstärka teknik- och tävlingsverksamheten med
fler simtränare. Därför söker vi dig som har ett brinnande intresse för simning, att
leda och utveckla våra simmare mot sina egna och klubbens mål, samt att du vill
vara med och bidra till att Täby Sim fortsätter att vara en av landets bästa simklubbar.
Som tränare i vår teknik- och tävlingsverksamhet arbetar du med att utveckla,
planera, genomföra och följa upp simmare och verksamheterna. Arbetet sker i
samverkan med vår chefstränare och elittränare.
Vi tror på en verksamhet som präglas av engagemang, samarbete och delaktighet.
För att nå framgång i bassängen krävs att man finner sig väl tillrätta i vårt tränarteam
och där bidrar till utveckling och framgång.
Vi söker dig som:





är du intresserad av simning, har bra förmåga att se individen och gruppen och kan
lyfta varje simmare till sin optimala nivå
är lyhörd och har ett tydligt och pedagogiskt ledarskap med vilja och förmåga att
driva ett långsiktigt utvecklingsarbete i klubben
har tidigare erfarenhet av simning och simträning
gärna har någon form av ledarutbildning, gärna inom simidrott
Arbetstiderna är när vår verksamhet är igång under kvällar och helger.
Tjänsterna är flexibla angående omfattning och anställningsformer.
Vi erbjuder dig:
Stort engagemang från tränar- och ledarkollegor, verksamhetsansvariga, klubbchef,
styrelse, simmare och föräldrar
En förening i en stabil organisation, med ny struktur och spännande framtidsvisioner.

Utveckling som simtränare via fortbildning, mentorskap från våra
verksamhetsansvariga mm
Tycker du det låter intressant, har du frågor kring tjänsterna eller vill skicka in din
ansökan är du välkommen att kontakta:
Klubbchef Mats Lennerthson
Mats.lennerthson@tabysim.se
076-9431967

