Södertörns Simsällskap grundades år 1967 och har sedan dess etablerat verksamhet i två
Stockholmskommuner, Haninge och Huddinge kommun. Föreningen har som mål med sin
verksamhet att öka simkunnigheten och simsportens utbredning. Vi är stolta över att kunna
bidra till glädje och gemenskap samtidigt som vi lär ut en livsnödvändig sport. Totalt sett har
klubben mer än 3000 aktiva simmare varav breddverksamheten, som har ökat mycket i
omfattning under de senaste åren, står för majoriteten.
Södertörn Simsällskap söker Breddansvarig för verksamheten i Huddingehallen och
Vårby simhall.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde så snart som möjligt. Du kommer
ha ansvar över simskola och teknikskola både i den ordinarie verksamheten samt lov- och
sommarverksamhet. Det ingår även att planera och säkerställa genomförandet av vår
interna simtävling Södertörnaren som genomförs två gånger per termin för att ge våra yngre
simmare möjlighet att prova på att tävla.
Tjänsten innebär både strategiskt och operativt ansvar. Du kommer ansvara för och
arbetsleda ett stort antal timanställda instruktörer.
Som Breddansvarig i Södertörns simsällskap arbetar du tätt ihop med vår huvudtränare för
samma region. Ni ansvarar tillsammans för ekonomisk planering och uppföljning liksom att
säkerställa att både medarbetare och simmare mår bra. Självklart sker detta arbete med
stöd från verksamhetschef och styrelse, som har det yttersta ansvaret.
Vem är du?
● Du är van att jobba med barn och ungdomar.
● Du är bra på att jobba i team och ser möjligheter med att ha flera olika medarbetare.
● Du drivs av att utveckla både dig själv och att hjälpa andra att utvecklas, och du är
ödmjuk och sprider bra stämning hos dina medarbetare.
● Du älskar utmaningen att utveckla en idrottslig verksamhet.
● Du har god kommunikationsförmåga och förmåga att skapa engagemang.
Om du själv har erfarenhet inom simidrottsföreningar är det meriterande, men inget krav.
Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär att arbetet både innefattar kvällstid och
helger. Samtidigt finns det en stor frihet att själv planera arbetet på ett sätt som fungerar bra
för dig som individ.

Sista ansökningsdag är 2019-05-31. Vi behandlar ansökningarna löpande så skicka gärna in
så fort som möjligt.
Ansökan och eventuella frågor tas helst via styrelsen@sodertornsim.se . Vill du hellre ta det
via telefon så bestämmer vi en tid för det via mail.

