Simklubben ENA är en förening i Enköping med ca 200 medlemmar.
Föreningen har sin verksamhet förlagd till Idrottshuset, en inomhus 25metersbassäng.
Vi erbjuder såväl simskola som tävlingssim, från nybörjarstadiet till tävlingssimning. Från ung till vuxen.
Idag är SK ENA inne i en tillväxtfas och en viktig del är då att förstärka föreningens breddverksamhet
för att skapa en stabil grund för utveckling.
Därför söker vi nu en breddansvarig till simskolan som är beredd att utveckla vår verksamhet.
En breddansvarig som på 75 % kan ansvara för att planera, leda, utveckla och följa upp
föreningens simskoleverksamhet.

Arbetsbeskrivning
Som breddansvarig ansvarar du för undervisningens genomförande.
Du är SK ENA:s ansikte utåt och representerar klubben på ett professionellt sätt.
Som breddansvarig är du även Simlinjeinstruktörerna samordnare och en viktig del av din roll är att få instruktörerna
att växa i sitt ledarskap.

Arbetsuppgifter
Organisera och planera verksamheten (Simlinjen, Sommarsimskolan samt liknande aktiviteter)
Leda lektioner
Leda och stötta Simlinjeinstruktörerna
Sträva mot Simlinjens övergripande mål
Administrativt arbete i Kansliet Online och IdrottOnline.
Administrera samt samordna privatsimskola
Samordna terminsuppstart och avslut
Säkerställa kvalitén
Besvara epost och telefon rörande simskolan
Vissa administrativa uppgifter

Kvalifikationer
Du har erfarenhet av att jobba med barn och simundervisning.
Simlärarutbildning via SSF är meriterande.
Du är en drivande person som sprider bra stämning hos dina medarbetare.
Du är bra på att lyssna, är ödmjuk och värnar om klubbens namn.
Du skall känna dig attraherad av att utvecklas själv och att hjälpa andra att utvecklas.
Du skall förstå föreningslivet.

Varaktighet
Tillvidare, tjänsten omfattar 75%, men kan utvecklas till en heltid om rätt förutsättningar skapas.
6 mån provanställning.
Lön efter överrenskommelse, månadslön.
Arbetet är till största del förlagt till eftermiddag/kväll och helg då undervisningen äger rum men även dagtid för
administration och privatsimskola.
Intresserad? Maila din ansökan, meritförteckning samt personligt brev, till info@simklubbenena.se
Ansökningar skall vara oss tillhanda senast den 30/6 och vara märkta med ”Breddansvarig”
Ev frågor besvaras av Andreas Engström 0705596251

