SK Lödde söker tränare till Sum-Simgruppen och
Mästerskapsgruppen.
Simklubben Lödde bildades 1976 och bedriver idag verksamhet från simskola till
Masterssimning och vuxenverksamhet. Klubben har under sina 40 aktiva år
fostrat flera framgångsrika tävlingssimmare på junior- och seniornivå. Idag har
klubben drygt 450 aktiva barn och ungdomar som deltar i någon form av simutbildning. Simlinjen
ligger till grund för vår verksamhet, för så väl simskola som tävlingsverksamhet.
Simklubben Lödde har en starkt växande ungdomssida. På Vårsimiaden blev Simklubben Lödde 4:e
bästa klubb av 34 deltagande klubbar i region Skåne/Blekinge. Klubben hade två SM/ JSM-simmare i
år och har sju kvalade till Sum-Sim riks i Göteborg.
Idag har klubben en heltidsanställd verksamhetschef, en deltidsarbetande kanslist samt ca 20
timanställda tränare. SK Lödde har som mål att bli en av Sveriges 30 bästa (av 330st) simklubbar och
en av Skånes 6 bästa (av 55 st) klubbar. Klubben växer och därför söker vi nu en tränare som
tillsammans med övriga medarbetare kan vidareutveckla klubben att nå dess mål och visioner.
Tjänsten/Arbetsuppgifter
Tjänsten är en tillsvidaretjänst, med fokus på simmare i Simklubben Löddes högsta grupper; SUMSIM gruppen och Mästerskapsgruppen men du kan också komma att engageras brett i alla
tävlingsgrupperna. I dina arbetsuppgifter ingår träning, tävling och planering för de simmare och
grupper du ansvarar för. I tjänsten ingår även sedvanliga administrativa arbetsuppgifter samt att
vidareutveckla klubben tillsammans med övriga medarbetare och styrelse. Tjänsten är en
tillsvidareanställning och det finns möjlighet att påverka tjänstgöringsgraden från 50 till 100 %
(halvtid till heltid). Beskriv gärna i din ansökan vilken tjänstgöringsgrad som skulle passa just dig och
din insats.
Kvalifikationer
Simklubben Lödde söker dig som är en dynamisk, driven och engagerad simtränare som vill, kan och
förstår vikten av att utveckla såväl den enskilde simmaren som gruppen. Du brinner för barn- och
ungdomsidrott och tillsammans med övriga medarbetare och styrelse vill du bidra till att
vidareutveckla klubben till en av Sverige och Skånes bästa där bredd ger elit. Du ska kunna arbeta
självständigt så väl som i grupp. Vi ser gärna att du är utbildad inom SSF:s utbildningsstege eller har
annan dokumenterad erfarenhet som tränare. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Arbetstiderna följer verksamheten som är förlagda på dags- och kvällstid samt helger.
Omfattning: 50 – 100 %
Tillträde: enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande
Ansökan med CV och personligt brev sänder du senast den 16 januari till:
Simklubben Lödde
Landskronavägen 24
246 35 Löddeköpinge
Alternativt till:
Utildning.sklodde@lodde.se Skriv ”Simtränare SK Lödde” i ämnesraden
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Sandra Eriksson Lundin, 0709-40 79 27
Sandra.sklodde@gmail.com
Eller
Ordförande Sophie Persson, 073-386 56 60
Sophie.persson@agent-a.se

