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Falu simsällskap (FSS) söker en breddansvarig simtränare.
1910 bildades FSS och har sedan dessa varit en simförening med både bredd- och elitverksamhet
inom, såväl simning som vattenpolo. Vi har ca 600 aktiva medlemmar fördelade inom
simskoleverksamhet, simidrottsverksamhet, tränings och tävlingsverksamhet inom simning, triathlon
och vattenpolo för både barn, ungdomar och vuxna.
Vi söker nu en breddansvarig simtränare som ska bli en del av navet i vår verksamhet.
Du kommer ha en heltidsanställning och arbeta tillsammans med vår huvudtränare och
verksamhetsledare. Dina arbetsuppgifter är att ha ett övergripande ansvar för simskola och
teknikskola både i den ordinarie verksamheten samt under sommarverksamheten. Du ska också
verka som tränare i vår tränings- och tävlingsverksamhet tillsammans med våra andra tränare. I
arbetet ingår även att planera, utveckla och säkerställa genomförandet av vår interna simtävling,
Morgondagarna, 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
antal arvoderade simskoleledare, ca 25 st, samt sköta rekrytering av nya simskoleledare och
simtränare. Administrativa uppgifter som följer den del av verksamheten som du ansvarar för ingår
också. Uppdraget innebär även en hel del föräldrakontakt via mail och telefon som ska vårdas ömt.
Då vi står inför en nybyggnation av badhus i Falun finns stora möjligheter att utveckla vår verksamhet
ytterligare under kommande år.
Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär arbete dagtid, kvällstid och helger. Samtidigt finns
det en stor frihet att själv planera arbetet på ett sätt som fungerar bra för dig som individ.
Du som är vår blivande breddansvariga simtränare:
• är licensierad simtränare eller har motsvarande utbildning
• har ett brinnande intresse för föreningslivet och simidrotten
• har bra förmåga att se individen och gruppen och kan lyfta varje simmare till sin optimala
nivå
• har initiativförmåga samt är strukturerad och gillar ordning och reda
• har tidigare erfarenhet av simning och simträning/simundervisning
• har god datorvana och kan hantera de vanligaste datasystemen
• har god kommunikativ förmåga
Sista ansökningsdatum är den 31/10. Intervjuer kommer att ske fortlöpande under
rekryteringsperioden.
Tycker du det låter intressant, har du frågor kring tjänsten eller vill skicka in din ansökan är du
välkommen att kontakta ordförande, Mikael Strömsöe, 076-7211086 (efter kontorstid),
mikael.stromsoe@gmail.com eller vice ordförande, Pia Östling, 070 8864979 (efter kontorstid),
pia.ostling@telia.com

