
 

 

Skövde simsällskap söker 

 

VERKSAMHETSANSVARIG TRÄNARE 

Skövde simsällskap bildades 1934 och verksamheten erbjuder simträning och simtävlingar för barn, 

ungdomar och vuxna. Föreningen har ca 850 medlemmar inkluderat vår simskoleverksamhet. Vi är en 

förening med bredd och spets öppen för alla, där simmare utvecklar god simteknik och ett livslångt 

intresse för simidrotten. Våra tävlingssimmare har gjort fina resultat och stora framgångar på Sum-

Sim och JSM. Vår vision kan sammanfattas: ”En simklubb för framtiden”. 

 

Vi vill nu utveckla och stärka klubben genom att anställa en Verksamhetsansvarig tränare. 

Din profil 

 Du tycker om att arbeta med barn och ungdomar. 

 Du arbetar för god gemenskap och har samtidigt förmågan att se varje individ. 

 Du känner ett stort engagemang i verksamheten och förstår betydelsen av glädje, inspiration, 

motivation och uppmuntran som en viktig förutsättning för gruppens och individens 

utveckling. 

 Du drivs av ett intresse att bygga team genom delaktighet och samarbete samt att 

vidareutveckla verksamheten på lång sikt. 

 Du är välstrukturerad, självständig och har god planeringsförmåga. 

 Du har kunskap om barns och ungdomars fysiska och mentala utveckling. 

 Du har ett coachande ledarskap med en tydlig pedagogik. 

 Du inser värdet av att vara en god förebild och klubbens sammanhållande länk. 

 Du har förmågan att konstruktivt kommunicera med simmare, tränare och föräldrar. 

 Du är utbildad i Svenska Simförbundets regi samt har tidigare erfarenhet som simtränare och 

ledare. Du känner dig väl förtrogen med Simlinjen. 

 Du brinner för simning och vill utveckla dig själv och andra. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Arbetsuppgifter 

 Bedriva och ansvara för all siminlärning och simträning i klubbens verksamhet. 

 Planera tränings-, tävlings- och lägerverksamhet för dessa grupper. 

 Schemalägga alla grupper och säkerställa resurser i samarbeta med kanslist. 

 Ha personalansvaret för samtliga tränare. 

 Utveckla och leda tränarna i deras dagliga arbete. 

 Agera coach och lagledare både på träning och tävling. 

 Hjälpa till vid interna tävlingsarrangemang. 

 Vara delaktig i att utveckla föreningen i samarbete med styrelse och övriga tränare mot 

gemensamt uppsatta mål och därigenom bidra till att vi förblir en attraktiv förening. 

 Arbeta aktivt för att klubbens verksamhet utvecklas samt att hitta nya inkomstmöjligheter.  

 Löpande rapportera till styrelsen. 

 Vara klubbens ansikte utåt och kontaktperson mot medlemmar i samarbete med kanslist. 

 Säkerställa kommunikationen mellan simmare, tränare, föräldrar, styrelse och övriga 

engagerade i samarbete med kanslist. 

 

Anställningsform 

Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde under första kvartalet 

av år 2019 eller enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden är 100 %. Arbetstiderna följer 

verksamheten, vilket innebär arbete under dagtid, kvällar och helger. 

Lön 

Fast månadslön enligt överenskommelse. Löneanspråk anges i ansökan. 

Ansökan 

Välkommen med din ansökan till mailadress ordforande@skovdess.com senast den 13 december  

2018.   

Frågor om tjänsten besvaras av Christian Johansson, vice ordförande, tfn 070-442 91 29. 

I samband med anställningsintervju kommer vi att begära att få se ett begränsat utdrag ur 

belastningsregistret. Information om hur man kan få ut detta finns på www.polisen.se. 
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