Simklubben Elfsborg utlyser två attraktiva tjänster
Simklubben Elfsborg är idag Borås främsta aktör när det gäller simidrott. Klubben har idag ungefär
2200 medlemmar och av dessa är ungefär 140 tävlingssimmare, vilket är en kraftig ökning de
senaste åren. Vi ser även en ljus framtid med en tillströmning av nya tävlingssimmare löpande. Vi
bedriver huvuddelen av vår verksamhet i vår attraktiva och funktionella simarena.
Simklubben Elfsborg riktar nu in sig på att ta nästa steg för att bli än mer framgångsrikt. Vi vill i
framtiden skapa en tydlig, stadigvarande och systematisk verksamhet som kan konkurrera på en
topp-10 nivå på SumSim och JSM.
Vi söker nu två nya medarbetare som vill skapa och forma ett nationellt konkurrenskraftigt Elfsborg.

Ansvarig tränare junior/elit
Mästerskapsgruppen SM/JSM bildar det högsta steget i vår tävlingsverksamhet. Detta är
Simklubbens Elfsborgs elitverksamhet för simmare 17 år och äldre med höga sportsliga ambitioner.
Gruppen idag består av ca 15 personer.
Den person vi söker har många idéer, höga ambitioner och är flexibel. Du kommer att arbeta tätt
ihop i ett team men du bör även ha förmåga att arbeta enskilt under vissa aktiviteter.
Vi söker dig som:
•
•
•
•
•
•

Har relevant utbildning för målgruppen, alternativt är villig att skaffa sig den inom en nära
framtid
Är intresserad av att utveckla och att utvecklas själv
Kan arbeta systematiskt och vetenskapligt
Kan kommunicera väl i både skrift och tal
Är intresserad av att utveckla en framgångsrik verksamhet
Kan ansvara för vår förberedande tävlingsverksamhet Bävrarna inklusive rekrytera till denna

Ansvarig tränare Simiadenverksamhet
Simiadenverksamheten bildar det första steget i vår tävlingsverksamhet. Det är en barnverksamhet
utan krav och förväntningar där vårt mål är att erbjuda tävlingssimning på barnens villkor.
Vår Simiadenverksamhet har haft en positiv utveckling de senaste åren. I dagsläget består den av tre
grupper med över 65 tävlingssimmare mellan 8-12 år.
Den person vi söker ska ta över stafettpinnen och fortsätta skapa ett av Sveriges bästa klimat för
barnidrott. Simklubben Elfsborgs Simiadenverksamhet är och skall vara tävlingssimning på barnens
villkor. Det betyder att vi letar efter en person som är lika bekant med simlinjen och barns utveckling
som med Riksidrottsförbundets policy - Idrotten vill.
Du kommer under den första tiden få vara med och utveckla våra egna arrangemang för
verksamheten, som ”Utmanaren”, men även rekrytering till tävlingsverksamheten.

Vi söker dig som:
•
•
•
•
•
•
•

Har relevant utbildning för målgruppen, alternativt är villig att skaffa sig den inom en nära
framtid
Gör dig själv mest rättvisa när du arbetar med barn
Är intresserad av både verksamhets- och arrangemangsutveckling
Kan arbeta systematiskt och vetenskapligt
Har god kommunikationsförmåga med både barn och föräldrar
Är intresserad av att utveckla en framgångsrik verksamhet
Kan ansvara för vår förberedande tävlingsverksamhet Bävrarna inklusive rekrytera till denna

Båda tjänsterna är tillsvidare med start 1 augusti.
Båda tjänsterna är på 70-100 % beroende på tjänsternas utformning.
Frågor om tjänsterna hänvisas till Claes Andersson, antingen via claes@skelfsborg.com eller 0733121005.
Ansökan med CV och löneanspråk skickas till claes@skelfsborg.com. Vi behandlar ansökningarna
löpande.
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