SIMKLUBBEN RAN
Malmös största simklubb – stiftad 1922
Simklubben Ran söker en ungdomstränare
Simklubben Ran är en av Malmös största idrottsföreningar med ca 2500 medlemmar
och erbjuder simundervisning och träningsverksamhet i simning, v attenpolo, och
triathlon. Nu söker v i ytterligare en medarbetare att jobba som ungdomstränare i v år
simv erksamhet för ungdomar.
Vår ungdomsv erksamhet består av ca 100 st simmare i åldern 14år och yngre.
Verksamheten har kontinuerligt växt under det senaste 2-3 år. Dessa simmare är allt från
ungdomar som har precis börjat sin sim-resa till ungdomar som är i sista åren på
Simiaden täv lingar. Vi söker en ungdomstränare som tillsammans med en
ungdomsansv arig ska leda och utv eckla sim-v erksamhetens framtid.
Vi söker dig som kanske v ill ha ett extra jobb som simtränare eller satsar på att gör en
karriär i att v ara simtränare. Jobbet omfattar ca 12 uppåt till 20 timmar i v eckan och
innebär träning samt planering för minst 1-2 träningsgrupper. Arbetet utgår efter
v erksamhetstider och innebär kvällsarbete, helgarbete och resor till och från täv lingar.
Vissa perioder kan kräva mer arbete och andra, mindre. Vi tror att du har
dokumenterad erfarenhet som tränare och har gått några tränarutbildningar v ia
förbundet eller likande utbildningar.
Som tränare tror v i att du har erfarenhet av och kan:
 Leda, planera och träna 1-2 träningsgrupper 3-5 gånger i v eckan.
 Uppmuntra ett dynamisk mindset där simmaren ta ansv ar för sitt lärande.
 Jobba för att utv eckla en stark klubbkänsla och lagkänsla genom att utv eckla
simmarens ledarskap och motiv ation för att kunna sträva efter gemensamma
mål.
 Kan titta till v arje indiv ids förutsättningar och tillsammans med andra tränare,
sätta grundläggande planer för simmarens utv eckling som bygger på att
simmaren tar eget ansv ar för sin idrott, träning, framgångar så v äl som
motgångar.
 Arbeta för att utv eckla processorienterade mål med fokus och betoning på
medley grenar (de fyra simsätten).
 Arbeta långsiktigt att ingjuta ett processorienterat tänkande för simmarna där
öv ervinnande av utmaningar föder långsiktig framgång öv er kortsiktiga
belöningar.
 Sträv a efter en fysisk och psykisk hälsosam liv sstil och behålla en professionell
standard där du är aktiv och engagerad i v arje träningspass
För rätt person kan detta innebära en anställning som simtränare i föreningen.
Du är v älkommen med din ansökan med CV och personligt brev . Ansökan skickas till SK
RANs sportchef matthew @skran.se. Intervjuer kommer att ske löpande tills v i hittar den
person som v i tror kan v ar en del av v årt team. Upplysningar om tjänsten lämnas av SK
RANs sportchef Matthew McNutt, 0701-497431.
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