Stockholmspolisens IF Simförening söker nu efter en huvudtränare till våra
Simiadengrupper. Vi söker dig som är en positiv ledare med längre erfarenhet inom simning,
pedagogisk undervisning och ett brinannde intresse att utveckla unga simmare. Du blir del i ett
kompetent ett tränarteam med stor erfarenhet som siktar mot framtiden.
Stockholmspolisens IF Simförening är en nybildad förening med gamla anor och en av Sveriges mest
framgångsrika simklubbar. Verksamheten omfattar såväl nybörjarsimning och ungdomselit som
vuxensimning och Masters. Föreningens värdeord är kvalitet och hjärta. I klubbens teknikskole- och
tävlingssektor finns två anställda samt 31 arvoderade simtränare. Det finns även personal som ansvarar
för administration och ekonomi. Föreningen har en stabil ekonomi och en engagerad och aktiv styrelse.
Stockholmspolisens IF Simförening bedriver för närvarande verksamhet vid sju simhallar i Stockholm.
Befattningsbeskrivning
Som huvudtränare för Simiadensektorn är du en av föreningens grundpelare och sätter standarden för
andra ledare och aktiva.
Arbetsuppgifterna omfattar främst:
•
•

•
•
•

att ansvara för hela simiadensektorn bl.a. träningstider, tränarfördelning, träningsplanering
samt träning och tävling.
Att tillsammans med teknikskoleansvarig bygga och utveckla en väl fungerande bas för
klubbens yngre simmare. Tillsammans kommer ni även att säkerställa kompetensen och
schemaläggningen för klubbens övriga tränare.
utveckla och inspirera Stockholmspolisens simiadensimmarna att fortsätta vidare till klubbens
tävlingsgrupper.
Vara ett ansikte utåt för klubben i dess kontakt med aktiva och föräldrar.
Vara delaktig och bidra till klubbens övergripande utvecklingsarbete.

Målsättningar och förväntningar
Vi vill att du utvecklar en väl fungerande bas för klubbens yngre simmare vilket säkerställer att vi även i
framtiden har simmare som får goda förutsättningar att nå nationell nivå.
Profil
Erfarenhet och kunskap:
•
•
•
•
•

simträning på hög nivå
pedagogiska kunskaper om barn, ungdomar och unga vuxna
kunskaper om den psykiska och fysiska utvecklingen från barn till vuxna
erfarenhet av personalansvar är en merit
Relevant utbildning

Egenskaper
Det är av stor betydelse att du är intresserad av att jobba i ett tajt team där fokus ligger på utveckling.
Du har visioner och idéer för hur vi kan utveckla fler simmare och en vilja och förmåga att ”make it
happen”. Vidare har du ett gott ledarskap och att du på ett inspirerande sätt kan utveckla föreningen,
aktiva, övriga tränare och föräldrar. En positiv och öppen personlighet värdesätts mycket.
Skicka ansökningshandlingar med CV, personligt brev och löneanspråk till: lisa.nord@polisensimning.se
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta verksamhetsansvarig på ovanstående adress. Sista
ansökningsdag 1 juli 2016. Intervjuer kommer att ske löpande. Tillträde enligt ök.

