SIMKLUBBEN RAN
Malmös största simklubb – stiftad 1922
Vi söker en Simidrottskoleansvarig/Ungdomstränare med start hösten 2019
Simklubben Ran är en av Malmös största idrottsföreningar med ca 2400 medlemmar och
erbjuda simundervisning och träningsverksamhet. Föreningen blev nämnde “Årets
idrottsförening 2017” i Malmö för sitt arbete med ungdomar och samhällsansvar som har
inkluderat flera integrationsprojekt tillsammans med Malmö stad, Malmö Ideella, och
Länsstyrelsen Skåne.
Simklubben Rans vision är att ge alla våra medlemmar bra kvalité i simundervisning och
träning och vi strävar efter att kontinuerligt utveckla simidrottarnas möjligheter att kunna
uppleva sin fulla potential och engagera sig i mer utmanande idrottsliga situationer. Vi anser att
vi är en del av simidrottarens livsresa och vi hoppas att kunna utrusta simidrottaren med det
nödvändiga färdigheter, värderingar, och lust för idrott så att dem kan fortsätta i livet att utmana
sig själv.
Vi söker därför en entusiastisk, motiverade, och dedikerade simtränare att bidra tillsammans
med vår tränarstab till den vidareutvecklingen av vår ungdomsverksamhet. Du kommer att
utveckla och leda arbetet i föreningens simidrottsskola som är föreningens rekryteringsprogram
för simning och vattenpolo. Här kommer du att leda ett lag av ideella ledare som tillsammans
tränar och utveckla klubbens framtida simmare och vattenpolospelare.
Du kommer att:
● Utveckla årlig och långsiktiga träningsplanering för simidrottsskolan med
rådgivning/diskussion med ansvariga för simundervisning och sim-/poloträning.
● Skapa individuella och grupptränings program som grundas i ‘best practice’ principer
som ger bästa förutsättningar för färdighetsanpassning, framtids tävlingssuccé, och
mentala processer som ungdomar bygger på under sin sim/polo-karriär.
● Leda träningen av den dagliga program utifrån den målsättning och strategier som läggs
fram i terminsplanen för simidrottskolan.
● Ansvara för landträning som bygger på den idrottsliga utveckling av ungdomarna och
lägger grunden för simidrottarens vidareutveckling.
● Ansvara för ideella ledare i simidrottsskolan.
● Deltaga på det planerade tävlingar.
● Göra både kort- och långsiktig träningsplanering.
● Genomför träningsläger eller extra träningsinsatser som är lämpligt för den nivå av
ungdomarna som du tränar.
● Ta hand om det administrativuppgifter som kan krävas i relation till ditt arbete.
Vi tycker att du är/har/kan:
● en effektiv “team-player” med bra interpersonal färdigheter;
● utbildat som simtränare via den Svenska Simlinjen och har minst genomfört
Simlinjeinstruktör 7-13år, GTU2 eller motsvarande utländsk tränarutbildning;
● god kunskap och erfarenhet om hur träningen ska organiseras;
● erfarenhet av att leda och utveckla en grupp av ideella ledare;
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● självgående i ditt arbete och kan hålla dig själv ansvar för leverans av överenskomna
uppgifter/task/målsättningen;
● flexibel och hög anpassningsbar;
● en bra kommunikatör i både tal och skrift;
● skicklighet när det gäller att lära ut och förmåga att skapa ett kreativt utvecklingsklimat;
● förståelse för det aktivas lärande och att kunna anpassa/modifiera målen utifrån aktivas
nivå;
● förmågan att analysera, diskutera, och tillämpa nya strategier i verksamheten;
● strävar efter att grunda sitt arbete mer i vetenskapliga principer än empiriska
upplevelser;
● behåller en bra balans mellan den professionella och personligt livet;
● letar efter utmaningar och visar en stark personlig och professionella utveckling genom
att söka till sig möjligheter för vidareutbildning.
Arbetet utgår från en halvtidstjänst (50%). Arbetet utgår efter verksamhetstider och innebär
kvällsarbete, helgarbete och resor till och från tävlingar. Vissa perioder kan kräva mer arbete
och andra, mindre.
Du är välkommen med din ansökan med CV och personligt brev. Ansökan skickas till
ansokan@skran.se. Markera mailen i ämnesfältet “Ungdomstränare”. Intervjuer kommer att ske
löpande under våren. Upplysningar om tjänsten lämnas av Simklubben Rans Sportchef
Matthew McNutt, 0701-497431.

