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Umeå Simsällskap söker simtränare
Tjänsten:
Vi söker en person till tjänsten Simtränare. Man kommer att jobba med barn och ungdomar
från de mellersta träningsgrupperna, samt vuxensim. Tjänst är på heltid.
Umeå simsällskap:
Umeå simsällskap är grundat 1927 och har som verksamhetsidé att erbjuda simidrott och
triathlon som glädjefyllda sporter för barn, ungdomar och vuxna. USS erbjuder förutom
tävlingsverksamhet även vattenpolo, triathlon, öppet vatten, masters, en omfattande simskola
samt baby-minisim.
Under de senaste sex åren har vi växt i rekordfart och har gått från ca 800 medlemmar till
över 2200.
Klubben har en stabil ekonomi och organisation. Målet är att konsolidera verksamheten och
bli Norrlands största och bästa simklubb. Ett långsiktigt mål är att skapa ett nytt
simidrottscentra i norr med en stark elitverksamhet.
Verksamheten sker idag på tre olika anläggningar. Största delen av våra aktiviteter sker på
Navet, en nybyggd anläggning som har en 10 banors 50x25 m bassäng med delbar brygga
(man kan köra lång- och kortbana samtidigt), och en 8x16 m undervisningsbassäng med höjoch sänkbar botten.
Vi håller också till på Ersboda Bad och Gym, en anläggning som drivs av Umeå simsällskap.
Badet är en 12.5x5 m stor undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten.
Vi har även simskoleverksamhet i Robertfors, en tätort ca 5 mil från Umeå som har en 4
banors 16.67 m bassäng.
USS har tio tillsvidareanställda och över 90 timanställda. Vi har en omsättning på ca sju
miljoner kronor.
Umeå
Umeå är en öppen och nytänkande universitetsstad som erbjuder stora möjligheter till
kompetensutveckling och vidareutbildning. Här finns två universitet med totalt ca 35 000
studenter.
Flera av kurserna och programmen har en stark idrottsprofil. Umeå är med sina 125 000
invånare Norrlands största stad. Umeå fortsätter att växa kraftigt och var Europas
kulturhuvudstad 2014. Umeå har en ung befolkning och erbjuder ett spännande kulturliv inom
exempelvis idrott, musik, film och teater.
Befattningen:
Innebär att man är ansvarig för de mellersta tävlingsgrupperna, samt vissa vuxen sim-grupper.
Ungefär hälften av tiden är på kanten och hälften på kansliet med administrativt arbete.
Utöver detta tillkommer tävlingar och läger. Man planerar verksamheten tillsammans med
sportchef och övrig kansli/tränarpersonal.
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Vi söker dig:
Som brinner för simning och är duktig på målinriktat arbete. Vi söker en engagerad, ambitiös
ledare med mycket kompetens och vilja att utvecklas.
Vi ser att du:
 har dokumenterad erfarenhet av simning och simutveckling
 är utbildad inom SSF’s utbildningsstege eller liknande.
 är licenserad simtränare, eller har ambitionen att bli licensierad.
 är organiserad, självständig och kan samarbeta med flera parter.
 Har ett bra och medkännande sätt mot våra simmare.
En akademisk utbildning är meriterande.
Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär att de förläggs på kvällar, helger och lov.
Sänd din ansökan, CV, samt löneanspråk via e-mail till: uss.sportchef@gmail.com senast
torsdag den 1 juni 2017. Tillträde 1 augusti 2017 eller enligt ök. Vid frågor kontakta
Sportchef Camilla Johansson-Sponseller via ovan e-mail eller telefon: 0707-249148
Välkommen med din ansökan!

