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__________________________________________________

Vill du vara med och utveckla en av Sveriges största och mest
framgångsrika simföreningar? MASS söker en Elitränare.
Som en av klubbens nyckelpersoner ska du leda utvecklingen av våra tävlingssimmare, så att vi kan ta
ytterligare steg framåt. Allt med bas i klubbens värdegrund, hjärta, utveckling och framgång, och
vision Tillsammans vinner vi!

Beskrivning av tjänsten
MASS tävlings- och träningsverksamhet rymmer idag cirka 260 simmare Vi har tre heltidsanställda
och ca 20 timanställda tränare inom dessa verksamheter. Du kommer att träna simmare på både junioroch seniornivå med ett team av timanställda till din hjälp.
Som tränare i MASS omfattar dina arbetsuppgifter planering, organisation och utveckling av träningsoch tävlingsverksamheten. Träningen planeras och genomförs utifrån gruppens samlade målsättningar
och individens egna. Du är en lagspelare som med entusiasm delar med dig av din kunskap på ett
pedagogiskt och positivt sätt. Du agerar mentor för ditt tränarteam på junior- och seniornivån och
sköter också administrationen som är kopplad till gruppernas träningar, tävlingar och läger

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en mycket god social kompetens, utpräglad servicekänsla, erfarenhet som tränare
samt kunskap och förmåga att utveckla simmare. Du är flexibel, effektiv, en strukturerad
problemlösare och en utpräglad lagspelare. Att du är intresserad av att kontinuerligt vidareutvecklas
som simtränare och tänka nytt inom träning och simning ser vi som en självklarhet. Delaktighet och att
skapa vi-känsla är viktigt hos MASS. MASS är en breddklubb med elitsatsning. Hos oss kommer
toppen från bredden samtidigt som bredden inspireras av toppen. Detta är ett fundament i klubben och
därför viktigt att du delar denna inställning.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Kunskap och erfarenhet
Du som söker har dokumenterad erfarenhet av att träna simmare på SUM-SIM, JSM- och SM-nivå.
Förutom detta har du

Mycket goda kunskaper, teoretiska såväl som erfarenhetsbaserade, om simträning (alla
simsätt och i alla åldrar), tävlingsimning samt landträning.

Mycket goda kunskaper om simmares utveckling, mentalt och fysiskt.

Coachande och aktiv ledarstil.

God kommunikationsförmåga i både tal och i skrift.

Förmåga att driva förändringar på ett positivt sätt.

Ekonomisk förståelse

Goda kunskaper i Officepaketet.

Detta är MASS
MASS är en ideell och medlemsstyrd förening med en av Sveriges största och mest framgångsrika
tävlingsverksamheter: 200 tävlingssimmare och representation i ungdoms-, junior och seniorlandslag.
Vår målsättning är att vara en topp 10-klubb i Sverige. 2016 blev vi Västsveriges bästa simklubb.
Utvecklingen har varit enastående tack vare ett fokuserat arbete genom alla våra verksamheter – över
3000 medlemmar från babysim till vuxenverksamhet. Bredd och topp.
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MASS har en stor inriktning på simkunnighet och säkerhet. Förutom tränings-, tävlingsverksamheten
har vi en framgångsrik parasimsverksamhet, ett växande babysim, en stor vuxenverksamhet och en
sim- och teknikskola med över 2000 elever. Vi växer och utvecklas och vill fortsätta att göra så.
MASS ska vara en klubb i framkant av utvecklingen. Varje dag!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetsansvarig för tränings- och
tävlingsverksamheten, Anette Leo på, anette.leo@mass.se, 070-81 36 082.
Ansökningar hanteras löpande. Är du intresserad ber vi dig därför att skicka din ansökan direkt till
anette.leo@mass.se Märk ansökan med Elittränare Vi vill att du skickar med CV och personligt brev.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och rapporterar direkt till verksamhetsansvarig för tränings- och
tävlingsverksamheten. Sista ansökningsdag är den 18 maj 2017 och tillträde sker enligt
överenskommelse.

