Eskilstuna Simklubb (ESK)
ESK söker tränare till A-gruppen

Eskilstuna Simklubb fortsätter satsningen på elitsimning – vi
söker nu en tränare till A-gruppen
Om oss
Från och till i över hundra år har Eskilstuna Simsällskap och Tunafors Simsällskap haft framgångar
på elitnivå inom simidrotten. År 2011 skedde en sammanslagning mellan klubbarna till Eskilstuna
Simklubb. I dagsläget har klubben över 150 tävlingssimmare och har under de senaste åren ökat
sin representation på SUM-SIM och JSM nivå. Klubben är välskött.
Sedan sommaren 2016 finns en ny 50 meters bassäng i Munktellbadet vilket har möjliggjort en
fortsatt satsning på simskola, ungdomsidrott och elitsimning. Hösten 2017 anställdes Mikael
Eriksson som elitttränare i föreningen. Vi söker nu en tränare som vill arbeta nära och i team med
honom. Du kommer att ha det direkta tränaransvaret för A-gruppen (ca 20 simmare idag) och
förutom kontakten med elitgruppen kommer du också att ha en stödjande roll för och samarbete
med tränarna i B- och C-grupperna.
Vi söker
En kunnig och kunskapstörstande etablerad tränare med elitinriktning som vill vara med och
bygga vårt koncept för framgång. Vi lägger stor vikt vid att arbetssättet är teamorienterat,
individualiserat, empatiskt och genomförs med fokus på tester och fakta. Din profil kan se lite
skiftande ut men det skall lysa av lust att göra ett professionellt arbete. Vi lägger stor vikt att du
gillar att kommunicera med både simmare och deras föräldrar och att simmarna görs delaktiga i
såväl daglig träning som den långsiktiga planeringen. Vi ser det som meriterande om du har
tidigare erfarenhet av att jobba med simmare på Sum-Sim och JSM-nivå.
Tjänsten
Tillsvidareanställning med omgående start eller enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden
är 100 %. Arbetstiden varierar över olika delar av året men följer verksamheten under dagar,
kvällar och helger.
Ansökan och frågor
Sänd din ansökan med CV via e-post till thomas.jansson@finshyttankga.se.
Frågor om tjänsten kan ställas till Thomas Jansson, rekryteringsansvarig (070-6622222) eller
Christer Magnusson, styrelsens ordförande, (070-584 88 70).
Välkommen in med ansökan senast den 31 augusti. Urval och intervjuer sker löpande.

