Ljungby Simsällskap bildades 1925 och har sedan dess utvecklats till att vara
en förening med ca 550 medlemmar. Föreningen har idag en bredd och en
topp som vi är stolta över!
Ljungby Simsällskap bedriver simskoleverksamhet och simträning.
Totalt simmar ca 75 barn/ungdomar i våra tränings- och tävlingsgrupper. Vår
simskoleverksamhet är basen i verksamheten och vår rekryteringsbas till
tränings- och tävlingsgrupperna. Klubbens verksamhet inkluderar också
vuxencrawl och masterssimning.

Ljungby Simsällskap söker
ansvarig

Simtränare

Vi söker Dig som tycker om att arbeta med barn och ungdomar och som är
intresserad av att själv vara med och påverka och ytterligare lyfta vår
verksamhet. Du ska som ansvarig tränare för verksamheten utveckla, planera,
genomföra och följa upp. Detta gör du i samverkan med styrelse och övriga
tränare. Vi tror på en verksamhet som präglas av engagemang, lust till lärande,
framåtanda och delaktighet. Du ska ha en god förmåga att lyfta såväl individen
som hela gruppen samt även på ett konstruktivt sätt kunna kommunicera med
simmare, tränare och föräldrar. Du ska ha ett synligt och tydligt pedagogiskt
ledarskap och en vilja att driva ett långsiktigt utvecklingsarbete. Du har tidigare
erfarenhet av simning och simträning.
Du kan arbeta självständigt med de administrativa uppgifter som finns i en
simförening.

Vi erbjuder:
- Ett stimulerande och utmanande uppdrag där Du kan påverka resultatet
- Engagerade tränare, styrelse, simmare och föräldrar
- En väl fungerande organisation och klubbverksamhet
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Arbetsuppgifter:
I arbetet ingår för tjänsten sedvanliga administrativa uppgifter på vårt kansli
samt att:
- Bedriva och ansvara för simträning för våra simmare i tränings- och
tävlingsgrupperna från Morgondagarna till SumSim (åldrarna 8-18 år) och
vuxensimmare.
Vår verksamhet bedrivs i en 25-metersbassäng inomhus och en
50-metersbassäng utomhus. Gym finns i angränsande lokaler.
- Planera och delta i tränings-, tävlings- och lägerverksamheten för dessa grupper.
- Vara delaktig i att utveckla föreningen i samarbete med övriga tränare och
styrelse.
- Vara behjälplig vid interna tävlingsarrangemang
- Närvara på styrelsemöten som Du kallas till. Löpande rapportering sker till
personalansvarig i styrelsen
- Hålla ordning och reda. Struktur i arbetet och förmåga att planera är ett krav.

Utbildning/Erfarenhet:
Vi önskar att Du har tidigare erfarenhet som simtränare.
Du hanterar Word och Excel och om Du har erfarenhet av IdrottOnline och
SportAdmin är det en fördel.

Varaktighet, arbetstid
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde i augusti 2019 eller enl. ök.
Sysselsättningsgraden är 100%.
Arbetstiderna följer en tränares verksamhet, vilket innebär arbete dagtid,
kvällar och helger. Tjänsten i sin helhet vill vi dock utforma och utveckla tillsammans med dig.
Lön
Fast månadslön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Ansökan
Välkommen med din ansökan och personligt brev.
Vi hanterar ansökningarna löpande så vänta inte - Skicka in din ansökan nu!
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Katharina Schultz på telefon 070-358 39 35 eller på mail nedan.
Vi tar endast emot ansökan via e-post till katta.schultz@gmail.com
Kontaktpersoner
Katharina Schultz, Personalansvarig, 070-358 39 35, katta.schultz@gmail.com
Ann-Sofie Lundbergh, Ordförande, 073-091 28 78, ansa.ljungby@hotmail.com
Arbetsgivare
Ljungby Simsällskap
Postadress
Ljungby Simsällskap
Box 837
341 18 LJUNGBY
Besöksadress
Sunnerbohallen, Ljungby
Hemsida
www.ljungbyss.se
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