Karlshamns Simklubb söker huvudtränare
Karlshamns Simklubb bildades 1952 och är en allmän förening som i huvudsak sysslar
med simidrott för barn och ungdom. Vi har många duktiga och framgångsrika ungdomar
som lägger ner mycket tid på sin idrott. Vår verksamhet bedrivs främst på Väggabadet i
Karlshamn och sysselsätter idag ca 300 personer varje vecka.
KSK har goda förutsättningar på Väggabadet med två bra anläggningar både inom- och
utomhus och verksamheten har utvecklats på bred front de senaste åren, med en
växande simskola och framgångsrika ungdomssimmare. KSK är en simklubb på
frammarsch.

KSK söker nu en huvudtränare på 75 %
I arbetet som huvudtränare är du ansvarig för all träning- och tävlingsverksamhet i
KSK samt den växande simskolan. Som huvudtränare är du ett stöd till övriga tränare i
föreningen samt ansvarar för Simkommittén och dess arbete.
Arbetstiderna följer verksamheten och är till stor del förlagd på eftermiddagar/kvällar
och helger medan administrativa uppgifter kommer att ske dagtid.
Vi söker dig som älskar simning och som kan hjälpa till att vidareutveckla KSK på ett
långsiktigt och engagerat sätt. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp.
I arbetet som huvudtränare leder du KSKs verksamhet tillsammans med ett
administrativt stöd från kansliet.
Vi söker en duktig och engagerad ledare med god administrativ förmåga och som vill
fortsätta att utveckla KSKs verksamhet. Du skall ha lätt för att samarbeta med andra
samtidigt som du skall kunna arbeta självständigt. Du skall vara engagerad och positiv
mot barn, föräldrar och övriga ledare. Vi vill att du har en stark ambition av att driva
verksamheten framåt och att du ser möjligheter.
Tjänsten har en del administration varvid vi gärna ser god datavana. Vi använder oss i
dag av program så som Grodan, KanslietOnline, Facebook, Google doc, m fl.
Annat
Vi uppmuntrar sökande från andra delar av landet och hjälper gärna till med anskaffning
av lägenhet eller andra praktiska lösningar för att komma på plats.
Tillträde
Tjänsten önskas tillsätta augusti 2017. Fast lön enligt överenskommelse.
Komplett ansökan med personligt brev och CV sänder du till
catharina.olofsson@telia.com
Ange ”Huvudtränare" i ämnesraden. Urval och intervjuer sker löpande.
Ange löneanspråk i din ansökan.
Karlshamns Simklubb
Väggavägen 22
374 30 Karlshamn
www.karlshamnssimklubb.se
För fler frågor angående någon av tjänsterna kontakta Catharina Olofsson eller Camilla
Johansson.
Catharina Olofsson
catharina.olofsson@telia.com
070-852 05 41

Camilla Johansson
camilla.johansson@karlshamnssimklubb.se
073-316 94 88

