_____________________________________________Upsala Simsällskap____________________________________________

Upsala Simsällskap söker en ny klubbchef att leda verksamheten.
Upsala Simsällskap är världens äldsta simförening, grundad 1796, och är idag en av de största
simföreningarna i Sverige med drygt 1700 medlemmar. Vi har verksamhet inom simskola,
teknikskolor, tävlingssimning och vattenpolo. Vi har idag all vår verksamhet förlagd till
Fyrishov (Uppsala) och Hälsohuset (Knivsta).
Vi söker nu en ny klubbchef som brinner för att arbeta med uppgifter inom idrotten och då främst
simidrotterna, simning, vattenpolo, simundervisning och masterssimning. I de framtida planerna
ingår även att arbeta med att strukturera upp verksamheten i den nya träning & tävlingsanläggningen
25x50m som skall byggas med beräknad byggstart 2018. Detta gör att vi som förening har stora
möjligheter att fortsätta bygga upp våra verksamheter.
Vi söker nu en klubbchef som tillsammans med styrelse, kommittéer och övriga anställda skall arbeta
med att utveckla våra verksamheter inom simning, polo, och simundervisning.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:
Fungera som samordnare för anställd personal.
Planera för utbildning av personal, ledare och instruktörer.
Ansvar för klubbens budget och arbetsmiljö.
Ansvar för information och kommunikation med medlemmar, allmänhet, andra föreningar, kommun
och våra simförbund, SSF & MSSF.
Vi söker dig som:
Älskar idrott och har visioner och idéer om hur man kan föra utvecklingen inom våra
verksamheter framåt.
Har förmågan att inspirera kollegor, ledare och övriga samarbetspartners.
Har erfarenhet av föreningsutveckling.
Har lätt för att samarbeta och gärna tar egna initiativ.
Tjänsten är tänkt som en heltid (100%). Arbetstiden följer verksamheten vilket medför arbete
både vardagar och helger. Tjänsten kan tillträdas snarast möjligt.
Upplysningar:
Upplysningar om tjänsten lämnas av Östen Ljunggren på telefon 072-350 70 61 eller enligt
mail nedan. Vi tillämpar provtjänstgöring.
Ansökan:
Välkommen med din ansökan, CV och löneanspråk till osten.ljunggren@medsci.uu.se
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