Malmö Kappsimningsklubb söker personal till breddverksamheten
Malmö Kappsimningsklubb önskar att utöka och kvalitetssäkra befintlig simskola och söker därför en ansvarigperson
för vårt Kvinnosim och Babysim. Bra egenskaper för uppdraget är att du har initiativförmåga samt är flexibel,
strukturerad och gillar ordning och reda. Du kommer även att jobba med ledarrekrytering samt ledarutveckling.
I din roll kommer du att arbeta både med planering, upplägg och utveckling av ditt verksamhetsområde
samt själv vara aktiv som lärare i bassängen på befintlig verksamhet.
Du kommer ha flera simskolelärare till din hjälp när det gäller undervisning i bassäng.

Du kommer att arbeta inom följande verksamheter
•
•
•
•

Baby och Minisim
Kvinnosim & Vuxenverksamheten
Ledare & Instruktörer
Simskola

Dina arbetsuppgifter blir att
•
•
•
•
•

Planera och ansvara för Kvinnosim, Vuxenverksamhet & Babysim
Stötta och hjälpa våra instruktörer inom breddverksamheten
Arbeta som instruktör
Rekrytera nya instruktörer
Arbeta med utbildning och fortbildning av våra instruktörer

I tjänsten ingår även vissa kansliuppgifter. Exempel på dessa uppgifter är kommunikation med föräldrar och
instruktörer, schemaläggning och anmälningar i vårt system SportAdmin.

Kvalifikationer
•

•

Utbildad Simlärare, Simtränare eller Siminstruktör enligt Svenska Sim, SLS eller håller motsvarande
erfarenhet/dokumenterad kunskap. Vi ställer oss även positiva till att
hjälpa dig med vidareutbildning inom simskola/babysim.
Vi förutsätter att du är van vid att arbeta med datorer.
Det totala innehållet i tjänsten vill vi utveckla tillsammans med dig. Vi erbjuder dig en tjänst med stor
utvecklingspotential och här ger vi dig chansen att ta eget ansvar för att påverka och forma innehållet.
Vi kommer att hjälpa dig med en god introduktion från kunniga kollegor.

Tjänsten är 50% med tillträde senast den 8 Januari 2018. Både startdatum och tjänstens omfattning kan diskuteras.
Sänd din ansökan med CV via e-post till mikael.oredsson@malmokappsim.se.
Upplysningar rörande tjänsten lämnas av Mikael Oredsson på ovan mailadress eller mobilnummer 0723-524201
Välkommen in med ansökan senast den 20:e december, urval och intervjuer sker löpande.

Malmö Kappsimningsklubb har sedan 1869 arbetat för att öka simkunnigheten i Malmö.
Vi har verksamhet från babysim, minisim, simskola, teknikskola, hoppskola, tävlingsverksamhet, masters och
motionssimning. Vi bedriver verksamhet på fem bad i Malmö , Simhallsbadet, Oxievångsbadet, Rosengårdsbadet,
SUS Malmö samt under sommaren Lindängsbadet. Vi har verksamhet sju dagar per vecka.

