SK Poseidon i Lund söker SUMSIM tränare
Tjänsten är på 100%, 2‐års kontrakt med möjlighet till förlängning.
Start: Omedelbart eller enligt överenskommelse

En engagerad, motiverande, initiativrik och nytänkande tränare som gillar att arbeta i ett team
sökes till SK Poseidons tävlingsverksamhet.
SK Poseidon söker en välutbildad tränare som har goda ledaregenskaper och kan arbeta i ett team bestående
av chefstränare, sportchef, kansli, och timanställda tränare
Som person är du nytänkande, social och serviceminded med en bra överblick och stort engagemang i de
människor du samarbetar med till vardags. Du är anpassningsbar och inte rädd för att hugga i det lilla extra när
det behövs.
Vi kan erbjuda ett spännande och allsidigt arbete där det primärt handlar om att vara ansvarig för vår SUMSIM
grupp. I den rollen önskar vi att du ser varje individ, jobbar med personliga utvecklingsplaner och följer
träningen med de resurser som vi har i föreningen.
På den teoretiska sidan förväntar vi, att du har genomfört en relevant tränarutbildning och gärna arbetar med
skadeförebyggande simtekniker då detta går som en ”blå” tråd genom föreningen.
En stark bakgrund i fysiologi/biomekanik är ett extra plus. Klubben har en väl fungerande utvecklingsplan för
våra grupper som vi önskar följa med hjälp av filmning och analyser. Vi önskar systematisera dessa för alla våra
övre tävlingsgrupper och vi ser gärna att du blir den som samordnar och väljer riktning tillsammans med
chefstränare.
Inom tjänsten ligger också en del i att vara tränare på NIU/ Idrott och hälsa‐ specialisering. Dessa har tre
morgonträningar och man har också ansvar för betygsättning och planering tillsammans med
Chefstränaretränare.
Parallellt med vår tävlingsgrupper har vi ett träningsspår som ingår i sum-simtjänsten. Detta är administrativt
där fokus ligger på att tillsätta tränare, utveckla och säsongsplanera verksamheten.
Du har en ledarbakgrund och gillar att arbeta i team med hela kansliet. Flera arbetsuppgifter gör vi tillsammans
och kommer i tillägg till dina övriga uppgifter.
Poseidon har:
• En bra grund med simmare på mästerskaps nivå
• Stor tävlingsverksamhet med 220 simmare i tävlingsgrupper
• Väl fungerande kansli och team kring verksamheten som hjälper varandra och har en härlig
gemenskap.
• Mycket bra simhall med möjlighet till landträning (50m bassäng vid vissa tillfälle)
• Unika tekniska möjligheter med laktat, pulssystem (Firstbeat), undervattenskamera/analyssystem
(AIM och Tritonwear) som hjälper till att utveckla vår verksamhet och dig som tränare
• Vidareutbildning med WADC och andra relevanta utbildningar
Anställning enligt överenskommelse men vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt.
Ansökan sänds till thorbjorn@skposeidon.se senast 18/1‐2019, Ange även löneanspråk i ansökan.
Har du frågor ring Thorbjörn Holmberg på 046‐2740061
Välkommen med din ansökan
Simklubben Poseidon

