Eskilstuna Simklubb (ESK)
söker elittränare
Eskilstuna Simklubb tar kliv mot framtiden och söker elittränare
Klubben vill bli en aktör på den absolut högsta nivån inom svensk simning
Om oss
Eskilstuna har i över hundra år haft återkommande framgångar på elitnivå inom simidrotten. År
2011 skedde en sammanslagning av stadens simklubbar till Eskilstuna Simklubb. I dagsläget har
klubben över 1200 aktiva medlemmar varav 150 tävlingssimmare och har under de senaste åren
ökat sin representation på SUM-SIM- och JSM/SM-nivå.
I Eskilstuna finns sedan sommaren 2016 en ny 50 meters bassäng. Vi har en lång erfarenhet av att
arrangera simtävlingar där den nya simhallen har gjort det möjligt att lyfta arrangemangen till en
nationell nivå. Vi siktar på att inom de närmaste åren arrangera SM/JSM i simning.
Sammanslagningen, 50 meters bassängen, många utvecklingsbara simmare i övre tonåren samt
duktiga ledare och en bra simskola ger en utmärkt plattform för en elitsatsning.
Vi söker
En kunnig och kunskapstörstande etablerad elittränare med verksamhetsansvar. Vi lägger stor
vikt vid att arbetssättet är teamorienterat, individualiserat, empatiskt och genomförs med fokus
på tester och fakta. Din profil kan se lite skiftande ut men det skall lysa av lust att göra ett
professionellt arbete. Om du är en licensierad junior- och seniortränare eller motsvarande är det
meriterande.
Organisation
Idag är klubbens träningsverksamhet organiserad med en elitgrupp, följd av tävlingsgrupper A-D
samt ett antal teknikgrupper. I organisationen utöver tränarna för verksamheten ingår även
Thomas Jansson i en övergripande mentorsroll för att stödja tränare, klubbens anställda, samt
styrelsen.
Tjänsten
Tillsvidareanställning med start 1 augusti 2017 eller enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden är 100 %. Arbetstiden varierar över olika delar av året men följer verksamheten under
dagar, kvällar och helger.
Ansökan och frågor
Sänd din ansökan med CV via e-post till christian.brand@sormland.rf.se.
Frågor om tjänsten kan ställas till Christer Magnusson, styrelseordförande (070-5848870) eller till
Thomas Jansson, mentor (070-6622222).
Välkommen in med ansökan senast den 23:e april. Urval och intervjuer sker löpande.
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