Väsby Simsällskap söker huvudtränare
Väsby Simsällskap
Väsby Simsällskap har sedan 1993 varit en av Sveriges 20-bästa föreningar. Klubbens första
SM guld togs 1996. Sedan dess har klubben tagit drygt 200 SM-guld. Vi har haft flera
simmare som under åren simmat EM, VM och OS.
Föreningen har ett sammarbete med Arlandagymnasiet som är en NIU skola.
Föreningen har ca 2 000 medlemmar och utöver simning så ingår också en triathlonsektion
med ca 150 medlemmar.

Befattningsbeskrivning
Som huvudtränare är du en grundpelare i föreningen och en förebild och mittpunkt för
tränare, simmare och övriga aktiva inom verksamheten.
Arbetsuppgifterna omfattar främst:
- att ansvara för hela simskole- och träningsorganisationen, bl.a. gruppstruktur,
träningstider och tränarfördelning
- att utveckla och inspirera Väsby SS tränarteam
- att säkerställa att vi har tillräckligt med tränare som har den kompetens och erfarenhet
som behövs, samt att de ständigt vidareutbildas
- att planera, budgetera och följa upp föreningens simskole- och träningsverksamhet

Målsättningar och förväntningar
Vi vill att du utvecklar en träningsstruktur som säkerställer att vi även i framtiden kan få fram
simmare på nationell och internationell elitnivå.
I simskole- och träningsorganisationen finns fem fast anställda och ca 26 timanställda
simlärare och ca 25 arvoderade tränare. Dessutom finns personal som jobbar med
administration och ekonomi. Förening har en god och stadig ekonomi samt en engagerad
styrelse.
Profil
Erfarenhet och kunskap
- simträning på nationell nivå
- pedagogiska kunskaper om barn, ungdomar och unga vuxna
- kunskap om fysisk och psykisk utveckling hos barn, ungdomar och unga vuxna
- erfarenhet av personalansvar är en merit
Egenskaper
Det är av högsta betydelse att du har visioner och idéer och förmåga att omsätta dessa i
verkligheten. Vidare har du en god ledarskaps- och inspirationsförmåga för att utveckla
föreningen, dess tränare, aktiva och övrig organisation. Stor kommunikativ förmåga är en
förutsättning.

Tjänsten
Arbetstiderna följer verksamheten. Tjänsten är en heltidstjänst och tillsätts enligt
överenskommelse.
Föreningens hemvist är Vilundabadet i Upplands Väsby. Badet är nybyggt och invigdes
2009. Idag finns en 25m bassäng och två undervisningsbassänger. Upplands Väsby ligger
ca 25 min från Stockholm C med pendeltåg.

Ansökan
Frågor besvaras av:
Josefin Lillhage, ordförande, tel 0708-285712
Irene Årstein-Fürst, simkommittén, tel 0708-703371
Vill du vara med och lyfta vår verksamhet ytterligare en nivå? Skicka i så fall CV och
personlig presentation till ordförande Josefin Lillhage på mailadress josefin@lillhage.se.
Sista ansökningsdag är den 30 april.

