Strängnäs Simklubb söker huvudtränare
Vill du vara delaktig i att utveckla fantastiska simmare och en växande förening?
Strängnäs Simklubb har ca 600 medlemmar och intresset för simidrott ökar ständigt. Vi erbjuder idag
sim- och teknikskola, tävlingsgrupper på olika nivåer samt vuxensim och motionsgrupper..
Verksamheten bedrivs i en 25-metersbassäng inomhus och vi har byggt en gruppstruktur baserad på
Simlinjen. Vår verksamhetsidé lyder: ”Strängnäs Simklubb vill sprida simning som en del av livet.”
Med kvalitetsdriven simträning i en inspirerande, motiverande och engagerande miljö, ska Strängnäs
Simklubb verka för god kamratskap, glädjefylld gemenskap och simidrottens utveckling. Föreningen
skall erbjuda bredd och spets i alla åldrar.

Din profil
Vi ser att du är en positiv, social och engagerad person som aktivt kan bidra till sportsliga framgångar
och god gemenskap i klubben. Du tycker om att arbeta med barn och ungdomar och har förmågan
att se varje individ. Du bör ha kunskap om barns och ungdomars fysiska och mentala utveckling. Du
känner stort engagemang för simning och förstår betydelsen av glädje, inspiration, motivation och
uppmuntran som viktiga förutsättningar för individens och gruppens utveckling. Vi ser att du är
välstrukturerad och har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta
egna initiativ kring de uppgifter som ligger inom huvudtränarens ansvar. Du bör lägst ha utbildning
Simlinjeinstruktör eller ha minst fem års erfarenhet som simtränare, samt kunskap om barns och
ungdomars fysiska och mentala utveckling. Det är positivt om du själv tidigare varit simmare. Vi
lägger stor vikt på personlig lämplighet!.
Körkort med lägst behörighet B och tillgång till egen bil är önskvärt.

Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett roligt och varierande arbete i en växande förening med entusiastiska simmare som
vill utvecklas och känna glädje i sin sport. Vi har engagerade tränare och föräldrar som kontinuerligt
jobbar för att tillsammans föra sporten och föreningen framåt. Klubben arbetar aktivt med att stötta
och utbilda ledare för att tillsammans nå både föreningens och individens mål.

Arbetsuppgifter
Din uppgift som huvudtränare blir att planera, bedriva och utveckla simträningen för våra
tävlingsgrupper samt planera tävlings- och lägerverksamheter i samarbete med klubbadministratör.
Du kommer att bedriva simträning i klubbens verksamhet i enlighet med Simlinjen och agera
simmarnas coach i alla lägen: vid tävling, träning, läger och arrangemang.
Du ansvarar för att i samråd med klubbadministratör lägga både kort- och långsiktiga planer för att
klubben kontinuerligt ska kunna förbättra förutsättningarna för simmarna och att löpande
rapportera om verksamheten till styrelsen. Du ska leda övriga tränare i deras dagliga arbete och
planera och utveckla träningsprogram tillsammans med dessa samt verka för att tränarnas vidare
fortbildning.

Vissa administrativa uppgifter med fokus runt tävlingssimningen ingår i arbetsuppgifterna. Vid behov
förväntas du understödja klubbadministratören med breddverksamheten.

Anställningsform och lön
Tjänstens omfattning är förhandlingsbar och kan vara antingen en hel- eller deltidstjänst och är en
tillsvidaretjänst. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde omgående eller enligt
överenskommelse. Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär arbete under dagtid, kvällar
och helger. I arbetet ingår även resor till och från tävlingar och läger. Anställningsort är Strängnäs där
verksamheten bedrivs i Thomasbadet och klubbens kansli.
Fast månadslön enligt överenskommelse. Löneanspråk lämnas i ansökan.

Ansökan
Frågor om tjänsten besvaras av vår ordförande Samira Kello på telefon 0708-429623 eller
samira.kello@hotmail.com. Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev till
henne eller till styrelsen@strangnassimklubb.se.
Vid anställning kommer vi begära att få se ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.

