
KRISTIANSTADS SIM- OCH LIVRÄDDNINGSSÄLL-

SKAP SATSAR PÅ TRÄNARSTABEN  

Delar du vår passion för simidrott och om att få utveckla en förening till 

att erbjuda alternativ för människor med olika ambitioner genom hela 

livet? Vill du ha en framträdande roll i att stötta våra aktiva i deras ut-

maningar samtidigt som du utvecklar dig själv genom att arbeta i en 

satsande förening i nära samverkan med övriga samhället? Då kan du 

vara den vi söker! 

Vi söker dig som vill vara drivande och ha en framträdande roll i utvecklandet 

av våra aktiva, vår förening, ser möjligheter till tillväxt och som genom att 

vara en god förebild entusiasmerar såväl arbetsgrupp, medlemmar som 

sponsorer. Vill du vara med och aktivt bidra till den fortsatta utvecklingen av 

en av nordöstra Skånes största simföreningar? Skicka då in din ansökan re-

dan idag.  

DIN ROLL 

Inom ramen för verksamheten utgör du vår ungdomstränare för tävlings- och 

träningsgrupper med eget ansvar för vissa grupper. Rollen lyder under 

chefstränaren. 

Arbetstiden är varierande med såväl morgon, kvälls- och helgarbete. Arbetet 

innebär även deltagande på läger och tävlingar.  

KAN DU TILLFÖRA? 

Vi vill att du har erfarenhet som tränare för tävlingsgrupper. Vi ser att utbild-

ning och eller bakgrund inom styrketräning och landträning är meriterande 

likväl som att du är licensierad simtränare  

Vi vill också att du ska ha en ambition och förmåga att utveckla området för 

att bibehålla den expertkompetens som behövs inom området.  

Vi vill också att du är en positiv, engagerande, kreativ och sympatisk tränare 

med ett genuint intresse för andra människor och deras drivkrafter och du 

gillar att vidareutveckla dig. 



Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är engage-

rad, initiativrik och utåtriktad i kombination med stor ansvarskänsla. Du har 

ett coachande förhållningssätt. Du anses vara en god lyssnare och du har en 

god förmåga att få andra att känna sig sedda. Du gillar att kommunicera såväl 

i tal som skrift, bygga relationer och bidra till en god stämning i grupper. 

KOM OCH GÖR SKILLNAD 

Hos Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap erbjuder vi, utöver spän-

nande och utvecklande arbetsuppgifter, anställningstrygghet i form av kollek-

tivavtal, samtidigt som du får chans att växa i en föreningskultur som upp-

muntrar både personlig och professionell utveckling samt balans i livet.  

Hos oss är du en del av vår förening som omfattar ca 1000 medlemmar, ett 

40-tal ledare, med årligen cirka 350 barn i simskolan och cirka 90 licensie-

rade tävlingssimmare. Majoriteten av vår verksamhet bedrivs i Kristianstad 

men även tidvis i Åhus och under sommarperioden även på övriga friluftsbad 

inom kommunen. Därutöver planeras för fullt inför att förlägga såväl verk-

samhet som kansli till det nya badhuset som omfattar bl.a. 10 tävlingsbanor 

och som planeras stå klart 2022. Tävlingssektionen har som målsättning att 

2025 placera sig kontinuerligt topp-15 på Sum-sim och topp-20 på JSM/SM. 

ANSÖKAN 

Sista ansökningsdag är måndagen den 10 januari men ansökningar hanteras 

löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under pågående annonsering.  

Har du frågor om föreningen, dess utveckling, tjänsten eller om du är intres-

serad ber vi dig därför att skicka din ansökan direkt till vår chefstränare Kim 

Ståhlberg, kim@ksls.se eller vid frågor via telefon 0733-805503. Vi vill gärna 

att du skickar med både CV och personligt brev.  

Tillträde sker enligt överenskommelse. 
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