SK Poseidon i Lund söker chefstränare
Tjänsten är ett vikariat på 1 år med ev förlängning.

En engagerad, motiverande, initiativrik och nytänkande tränare som gillar att arbeta i ett team
sökes till SK Poseidons tävlingsverksamhet.
SK Poseidon söker en välutbildad tränare som har goda ledaregenskaper och kan arbeta i ett team
bestående av sportchef, kansli, SUMSIM tränare och timanställda tränare
Som person är du nytänkande, social och serviceminded med en bra överblick och stort engagemang
i de människor du samarbetar med till vardags. Du är anpassningsbar och inte rädd för att hugga i det
lilla extra när det behövs.
Vi kan erbjuda ett spännande och allsidigt arbete där det primärt handlar om att leda och
vidareutveckla vår tävlingsverksamhet tillsammans med vår sportchef. Dessutom vara ansvarig för
vår högsta tävlingsgrupp bestående av primärt SM/JSM simmare. I den rollen önskar vi att du ser
varje individ, jobbar med personliga utvecklingsplaner och följer träningen med de resurser som vi
har i föreningen. På den teoretiska sidan förväntar vi, att du har genomfört en relevant
tränarutbildning och gärna arbetar med skadeförebyggande simtekniker då detta går som en ”blå”
tråd genom föreningen. Milt Nelms kommer ofta på besök och du har stor möjlighet att
vidareutveckla din kompetens genom besöken.
I rollen som chefstränare önskar vi uppföljning av våra tävlingsgrupper och fortsatt utveckling av vår
verksamhet. En stark bakgrund i landträning/ styrketräning är ett extra plus. Klubben har en väl
fungerande utvecklingsplan för våra grupper men som dagligen behöver följas upp med besök i våra
yngre tävlingsgrupper. Du har en ledarbakgrund och gillar att arbeta i team med hela kansliet. Flera
arbetsuppgifter gör vi tillsammans och kommer i tillägg till dina övriga uppgifter.
Poseidon har:
• En bra grund med simmare på mästerskaps nivå
• Stor tävlingsverksamhet med 180 simmare i tävlingsgrupper
• Väl fungerande kansli och team kring verksamheten som hjälper varandra och har en härlig
gemenskap.
• Mycket bra simhall med möjlighet till landträning (50m bassäng vid vissa tillfälle)
• Unika tekniska möjligheter med laktat, pulssystem (Firstbeat), analyssystem (AIM och
Tritonwear) som hjälper till att utveckla vår verksamhet och dig som tränare
• Vidareutbildning med WADC och andra relevanta utbildningar
Vikariatet sträcker sig från14 Augusti 2017 till 14 Augusti 2018 och är på 80%
Ansökan sänds till thorbjorn@skposeidon.se senast 30/4-2017
Har du frågor ring Tobbe på 046-2740061
Välkommen med din ansökan
Simklubben Poseidon

