S02 bygger om och söker dubbla tränare
Tillsvidareanställning from 15/2-2019 eller enligt överenskommelse
Simklubben S02 Göteborg är en anrik förening med ca 650
aktiva medlemmar från Göteborgsregionen. Klubben
bedriver tävlingsverksamhet, breddverksamhet, vuxencrawl
och simskola.
Vår huvudverksamhet sker vid Valhallabadet men vi har
också verksamhet vid Lundbybadet och Kärrabadet.
Föreningen arrangerar två egna tävlingar varje år,
Barracuda Race och Sjörövarsimmet, samt arrangerar
tillsammans med klubbarna i närområdet flera andra
tävlingar.
I dagsläget har klubben ungefär 90 tävlingssimmare och ca
500 aktiva ungdomar utöver detta. Under de senaste åren
har vi varit representerade på både SM och JSM där också
flertalet medaljer har hängts runt halsarna. Klubben är
samtidigt på stark frammarsch i SUM-SIM-åldrarna där vi
hade flera simmare än på
många år i somras och även nu i vinter har vi ett
flertal simmare på plats.
Därtill har vi en växande tekniksatsning och en relativt liten
men mycket uppskattad simskoleverksamhet med flertalet

Vi har nu valt att försöka satsa på en större organisation då klubbens ekonomi står på stadiga ben och
därför kommer vi heltidsanställa två tränare på samma gång.
Vi vill att ni två arbetar som ett team där ni ser till både tävling- och teknikverksamhetens bästa.
Vi anser att en stark teknikverksamhet är grunden för en bred och spetsig tävlingsverksamhet. Vi hoppas
att ni två genom ett aktivt samarbete kan utveckla klubben vidare mot framtida framgångar och bestående
simkarriärer.
Tjänsterna behöver inte sökas som ett team utan man kan självklart söka tjänsterna enskilt.

Huvudtränare med tävlingsansvar
Som klubbens huvudtränare har du ett övergripande ansvar för all tävlingsverksamhet i samarbete med styrelsen
och övriga tränare.
Förutom att träna våra äldsta tävlingsgrupper skall du planera tävlingar och läger för alla tävlingssimmare.
Du är med och utvecklar och leder alla klubbens tränare. Dessa har du också ett visst personalansvar över.
Du kommer också ha vissa uppgifter på vårt kansli med fokus runt tävlingssimningen.
Du arbetar i team med övriga anställda tränare.
Du är behjälplig vid klubbens tävlingar och plakettjakter(klubbtävlingar för vår yngre simmare).
Huvudtränaren är klubbens enskilt viktigaste person när det gäller utvecklingen av klubbens tävlingsverksamhet.
Vem är du?
Du är en engagerad och utbildad simtränare med tidigare erfarenhet av tränaryrket.
Du är van att jobba med ungdomar och unga vuxna.
Du vill utveckla både dig själv och andra.
Du är bra på att jobba i team och ser möjligheter med att ha flera medarbetare.
Du har ett pedagogiskt ledarskap och är duktig på att kommunicera med din omgivning.
Du är en god förebild för klubbens medlemmar och följer klubbens riktlinjer.
Idrottslig högskoleutbildning är meriterande.

Tränare med teknikansvar
Som klubbens huvudtränare för teknikverksamheten har du ett övergripande ansvar för all teknikverksamhet i
samarbete med styrelsen och övriga tränare.
Förutom att träna våra teknikgrupper och även vissa tävlingssimmare skall du också ihop med vår huvudtränare för
tävlingsverksamheten se till att våra yngsta simmare har stark utbildning när de tar steget in i tävlingsverksamheten.
Du är med och utvecklar och leder alla klubbens tränare. Dessa har du också ett visst personalansvar över.
Du är kommer också ha vissa uppgifter på vårt kansli med fokus runt teknikverksamheten.
Du arbetar i team med övriga anställda tränare.
Du är behjälplig vid klubbens tävlingar och plakettjakter(klubbtävlingar för vår yngre simmare).
Du är klubbens enskilt viktigaste person när det gäller utvecklingen i klubben för simmare som ännu inte nått
tävlingsverksamheten.
Vem är du?
Du är en engagerad och utbildad simtränare med tidigare erfarenhet av tränaryrket.
Du är van att jobba med barn och ungdomar.
Du vill utveckla både dig själv och andra.
Du är bra på att jobba i team och ser möjligheter med att ha flera medarbetare.
Du har ett pedagogiskt ledarskap och är duktig på att kommunicera med din omgivning.
Du är en god förebild för klubbens medlemmar och följer klubbens riktlinjer.
Idrottslig högskoleutbildning är meriterande.

Anställningsform
Tjänsterna är en tillsvidareanställning med start 1/2 2019 eller enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgraden är 100 %. Arbetstiden varierar olika delar av året men följer verksamheten under dagar,
kvällar och helger.

Lön
Fast månadslön enligt överenskommelse. Löneanspråk anges i ansökan.
Sänd din ansökan med CV via e-post till matti.branholm@S02.nu.
Upplysningar rörande tjänsten lämnas av Matti Bränholm på ovan mailadress eller telefon 0732670885.
Välkommen in med ansökan senast den 15:e december, urval och intervjuer sker löpande.

