Specialidrottslärare simning, Dragonskolan
Ärende: UTBILDN:2017:73
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 11 700 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund
utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig
utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd.
Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att
anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Dragonskolan och Umeå simsällskap har tilldelats en nationellt godkända idrottsutbildning (NIU) i simning med
start i augusti 2017. Vi söker en person till tjänsten Elittränare USS och NIU ansvarig. Denna tjänst är på upp
till heltid (man kan välja en lägre omfattning) och innebär att man arbetar både för Umeå simsällskap och
Umeå kommun i en delad tjänst.
Umeå simsällskap är grundat 1927 och har mottot ”simning för alla”. USS erbjuder förutom tävlingsverksamhet
även vattenpolo, triathlon, öppet vatten, masters, en omfattande simskola samt baby-minisim.
Under de senaste 6 åren har vi växt i rekordfart och har gått från ca 800 medlemmar till över 2200. Målet är
att fortsätta denna tillväxt och bli Norrlands största och bästa simklubb. Ett långsiktigt mål är att skapa ett nytt
sim centra i norr med en stark elitverksamhet. I led med denna vision startar ett NIU i Umeå hösten 2017 med
12 platser. Redan idag har Umeå simsällskap ett samarbete med Umeå Universitet där kvalificerade simmare
kan skriva på ett Elitidrottskontrakt som innebär att man kan kombinera studier och en elitidrottskarriär. Umeå
Universitet är ett av tre Rikselitidrotts Universitet i Sverige och erbjuder stora resurser och kompetens via sin
elitidrottsplattform.
Verksamheten sker idag på tre olika anläggningar. Största delen av våra aktiviteter sker på Navet, en nybyggd
anläggning som har en 10 banors 50x25 m bassäng med delbar brygga (man kan köra lång och kortbana
samtidigt), och en 8x16 m undervisningsbassäng med höj och sänkbar botten. Vi håller också till på Ersboda
Bad och Gym, en anläggning som drivs av Umeå simsällskap. Badet är en 12.5x5 m stor undervisningsbassäng
med höj och sänkbar botten. Vi har även verksamhet i Robertfors, en stad ca 5 mil utanför Umeå som har en 4
banors 16.67 m bassäng.
USS har nio stycken fast anställd personal och över 90 timanställda. Vi har en omsättning på ca 7 miljoner och
har en stabil ekonomi.

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att man är ansvarig för de översta tävlingsgrupperna, de simmare som har elitidrottskontrakt
samt NIU simgymnasium elever. Man planerar verksamheten tillsammans med sportchefen och rektor på
Dragonskolans Elitidrottsgymnasium. Du ansvarar för planering, träning och utveckling av våra simtalanger.
Tjänsten är en semestertjänst och arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär att arbetstid även förläggs
på kvällar, helger och lov.

Om dig
Som brinner för simning och är duktig på målinriktat arbete.. Vi söker en engagerad, ambitiös ledare med
mycket kompetens och vilja att utvecklas. Vi ser att du:

har relevant utbildning på universitet/högskola. Lärarutbildning är ett plus

har dokumenterad erfarenhet av simning och simutveckling

är utbildad inom SSF’s utbildningsstege eller liknande och är licenserad Junior/Senior tränare



är organiserad, självständig och kan samarbeta med flera parter.

Bifoga gärna personligt brev och cv.
Har du lärarlegitimation bifoga denna.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Övrigt
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, med placering Umeås nya simhall Navet och Dragonskolan.
Tillträdesdag:
2017-08-15 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag:
2017-04-24

Mer information
Frågor om jobbet:
Camilla Johansson-Sponseller, sportchef Umeå simsällskap, 070-7249148
Henrik Ragnvaldsson rektor Dragonskolans Elitidrottsgymnasium, 090- 16 24 05
Fackliga frågor:
Lärarnas Riksförbund: Birgitta Larsson, 090-16 18 94
Lärarförbundet: Anna Olskog, 090-16 49 30
Support:
Behöver du stöd när du ska göra din ansökan?
Kontakta vår support, 090-16 10 99, tryck 1
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd?
Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med

Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 11 700 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund
utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig
utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd.
Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att
anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

