Wisby Simsällskap söker
Chefstränare
Är du nyfiken på en karriär på Gotland?
Vi kan hjälpa dig med en utvecklande
utmaning med Gotland som plats att bo och
leva på.
Wisby Simsällskap är en familjär förening på Gotland som startades 1922. Klubben har en bred verksamhet för
våra 1100 medlemmar, alltifrån simskola till tävlingsverksamhet och vuxensim. Utöver detta har vi sedan några
år tillbaka breddat verksamheten med simhopp och startar nu till sommaren även upp vattenpolo. Föreningen
har en god ekonomi med en omsättning på närmare tre miljoner kronor, samt entusiastiska simidrottare som vill
utvecklas och känna glädje i sin sport. Klubben har under det senaste året varit representerad på SM/JSM/GP
och Sum-Sim Riks samt sommar Sum-Sim samtidigt som klubben är på stark frammarch i de yngre SUM-SIMåldrarna där vi haft flera simmare i finalerna på Vårsimiaden i Stockholms-Regionen.

Arbetsbeskrivning
Som klubbens Chefstränare har du ett övergripande ansvar för att planera, operativt
genomföra och utveckla simträningen samt tävlings- och lägerverksamheten för våra
simmare i tävlingsgrupperna som idag omfattar fyra grupper med totalt ca 50 ungdomar
som tävlar på fastlandet. Du ansvarar för att i samråd med styrelsen lägga upp långsiktiga
planer för att vi kontinuerligt ska kunna förbättra förutsättningarna för simmarna.
Till din hjälp har du terminsanställda ledare, en engagerad styrelse och en kollega som
ansvarar för simskoleverksamheten. Du kommer också att ha vissa administrativa uppgifter
med fokus runt tävlingssimningen men även vara behjälplig med breddverksamheten samt
vid klubbens hemmatävlingar. Klubben arrangerar två inbjudningstävlingar/år med 8-10
deltagande föreningar samt åtta interntävlingar/år, där ca 80 simmare deltar.
Som Chefstränare har du en väldigt viktig roll när det gäller simmarnas och föreningens
utveckling.
Vem är du?
Vi ser framför oss en engagerad person som aktivt kan bidra till såväl sportsliga framgångar
som en god gemenskap. Du har en simrelaterad utbildning inom SSF eller liknande samt
erfarenhet av tränaryrket, och gärna som tidigare simmare. Du har ett pedagogiskt och
entusiasmerande ledarskap. Eftersom du kommer vara ett ansikte utåt för klubben i dess
kontakt med aktiva, föräldrar och Idrottsgymnasiet/Gotlands Idrottsförbund/SISU är det
viktigt att du är duktig på att kommunicera med din omgivning. Du har en stark drivkraft
och tycker om att arbeta självständigt och ta egna initiativ kring de uppgifter som ligger
inom rollens ansvar. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet och vi erbjuder stöttning
och utbildning för att nå både dina och föreningens mål.
Anställningsform & Lön
Tjänsten är en tillsvidareanställning och ambitionen är att ha en chefstränare på plats under
augusti 2017 eller enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden är 100%. Arbetstiden
följer verksamheten som främst är förlagd på kvällstid samt helger. I arbetet ingår resor till
och från tävlingar. Vissa perioder kan kräva mer arbete och andra, mindre.
Fast månadslön enligt överenskommelse. Löneanspråk anges i ansökan.
Ansökan
Sänd din ansökan och CV via e-post till lena.johansson@wisbysim.se då urval och
intervjuer sker löpande. Senaste ansökningsdatum är dock den 22 juni 2017. Önskar du
övriga upplysningar om tjänsten, kontakta vår ordförande Lena Johansson på 0736-872 972.
I samband med anställningsintervjun kommer vi begära att få se ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.
Information om hur man kan få ut detta finns på www.polisen.se

Bo och Leva på Gotland

Så nära men med en känsla av att vara långt bort, så lugnt men ändå så fullt av liv.
Gotland är på många sätt något av kontrasternas land, en plats där nutid möter dåtid, där
tempo möter lugn. Det är en plats som lika väl kan vara ett sommarparadis som en plats för
mysiga höstpromenader i en spännande natur, där en av fördelarna med att bo på Gotland är
att man har alla dessa upplevelser väldigt nära det egna hemmet.
Gotlänningarna har även till vana att samarbeta när
det gäller gemensamma intressen och det återspeglar
sig bland annat i det gotländska föreningslivet.
Här finns många små föreningar, i stället för ett fåtal
stora, och med 1000 föreningar (varav ca 200
idrottsföreningar) som gemensamt har över 50.000
medlemmar så är faktiskt Gotland Sveriges
föreningstätaste län.
Gotland är helt enkelt en plats man inte bara bor, det är en plats där man får utrymme att
leva fullt ut.

