Huvudansvarig för simskolan
Vi söker erfaren och kunnig person som kan ta ansvar för drift och utveckling av föreningens
simskoleverksamhet.
Örebro Simallians bildades 1980 genom en sammanslagning av Örebro Simsällskap och Karlslunds IF/Simning. Vi
är idag en av de största föreningar i Örebro med ca. 2000 medlemmar och bedriver verksamhet i simning, konstsim,
simhopp, parasimning, masters och öppet vatten. Dessutom anordnar vi simskola, kurser i TI/vuxen crawl samt
samarbetar med bl.a. kommunen i olika simkunnighetsprojekt.
Varje termin utbildar vi upp emot 900 elever i vår simskola, fördelat på tre bad i Örebro Kommun. Vår
simskola är just nu inne i ett utvecklingsarbete mot Svenska Simförbundets utvecklingstrappa Simlinjen.
Därför söker vi en som tar huvudansvar för att fortsatt driva den utvecklingen framåt.

Arbetsuppgifter
•
•
•
•
•

Ansvara för planering och genomförande av simskoleverksamheten gällande grupper, scheman
och bemanning av simlärare.
Ansvara för vidareutveckling av föreningens simskola i enlighet med Svenska Simförbundets
Simlinjen.
Ansvara för kontinuerlig rekrytering, utbildning och kompetensutveckling av föreningens
simlärare.
Inspirera barn och föräldrar till att fortsätta inom föreningen och, tillsammans med föreningens
simidrotter, ansvara för att simskolan blir en fungerande bas för rekrytering av aktiva till dessa.
Vara delaktigt och bidra till klubbens övergripande utveckling.

Målsättning och förväntning
Vi vill att du utvecklar simskolan i Örebro Simallians, i enlighet med Svenska Simförbundets Simlinje, och
skapar en lönsam, fungerande bas, för att säkerställa att vi i även framtiden har goda förutsättningar att nå
ännu större idrottsliga framgångar.

Din Profil
•
•
•
•

Mångårig erfarenhet som simlärare och/eller simskoleansvarig i en simförening.
Utbildad i minst ett steg inom förbundets Simlinjeutbildning.
Har dessutom annan dokumenterad pedagogisk utbildning.
Erfarenhet av tidigare personalansvar är meriterande.

Anställningsform: Tillsvidare, Heltid
Lön: Fast månadslön
Vi vill ha din ansökan senast den 30 november via mail work@osasim.se.
För frågor kontakta kansliet: tfn 019-100802 (mån-fre 09:00-12:00), mail kansliet@osasim.se

