
 

General Information 

 

 

Södertörns Simsällskap söker Badmästare till Vårby Simhall  

Södertörns Simsällskap är en av Sveriges största klubbar med närmare 3000 medlemmar 

och har under decennier utvecklat simmare till landslagssimmare. Södertörns Simsällskap 

grundades år 1967 och verkar i 2 kommuner med verksamhet i Torvalla-, Huddinge-, 

Skogås -samt i Vårby simhall där Södertörn även står för driften av hallen. Klubben 

bedriver såväl simskola som tävlingssimning, från nybörjare till bäst i världen. Klubben 

erbjuder mastersimning samt vuxensim för de som vill utveckla sin simkunnighet i vuxen 

ålder I Vårby simhall erbjuds kvinnosim samt allmänhetens bad. Vårby Simhall driver vi på 

uppdrag av Huddinge kommun och för att kunna säkerställa enen bra miljö i simhallen 

söker vi nu badmästare. 

 

Om Tjänsten: 

Som badmästare är du en fena på kundnöjdhet och bidrar till en positiv badupplevelse för våra 
besökare. Din uppgift är att planera, leda och aktivt delta i skolsimundervisningen samt 
allmänhetens bad. För detta behöver du erfarenhet av arbete med simundervisning, tycka om 
att träffa nya människor och ha en drivkraft att organisera samt förbättra verksamheten. 
 
Övriga arbetsuppgifter 
 

• Ansvara för kontakter med Huddinge Kommun kring skötsel av simhallen 

• Ansvara för kassa och receptionsbemanningen 

• Ansvara för att badbevakning sköts enligt avtal med Huddinge Kommun 

• Ansvara för att schema, instruktion och inköp för städning finns och efterföljs. 

• Tillsyn och skötsel löpande samt rapportera det till ansvariga på Huddinge Kommun. 

• Ansvara för organisationen kring skolsim och simlärare. 

• Personalansvar för badvärdar och personal knutna till aktiviteter i Vårby simhall. 

• Utveckla verksamheten i Vårby Simhall. 
 
Erfarenhet och kunskap 
Vi söker vi dig som är social, ansvarsfull med mycket god servicekänsla. Du har en 
positiv grundattityd samt har god samarbetsförmåga. 

 

• Badmästarutbildning eller egen validerad erfarenhet. 

• Simlärare enligt Simlinjen nivå 2 (2–8 år och/eller 7–13 år) 

• HLR utbildning 

• Livräddning Elitbojen enligt SLS  

• Lic. simlärare (bibehålla eller ha en plan att få en licens) 



 

General Information 

• Babysim instruktör 

• Minisim instruktör 

• Mycket god datavana 

• Goda kunskaper i Excel 

• Lokalvårdserfarenhet 
 
 
Övrigt 

Tjänsten är en visstid på 100% (40 tim/ vecka) baserad på Unionen / Idrott  
Verksamheten i Södertörns Simsällskap bedrivs till stor del på kvällar och helger, och 
arbete på obekväma arbetstider förekommer. Vi strävar efter att vara en hållbar förening 
och vill att våra anställda ska ha balans i livet. 
Vid anställning samt 1 gång per år begär vi utdrag belastningsregistret. 
 
 
Du kan läsa mer om Simlinjen sl_riktlinjer_2018.pdf (svensksimidrott.se) och om 
Södertörns simsällskap http://www.sodertornsim.se/ 
 
 
Ansökan och frågor: Du ansöker genom att skicka in ditt CV och personligt brev till 
styrelsen@sodertornsim.se  Sista ansökningsdag är 31augusti 2021. Ansökningarna 
behandlas löpande och tillsättandet kan ske före sista ansökningsdag, skicka gärna in din 
ansökan redan idag. Frågor kontakta Carin Klasson, Ordförande på 070 717 9160 eller Peter 
Lillieström,Vice ordförande på 070 728 1291eller Malin Siegfelt, ledamot ansvarig 
HR/personal på 073 655 0923 
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