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Simtränare (Ansvarig för breddverksamhet) 

Om arbetsplatsen 
Kalmar simsällskap bildades redan 1920 och är idag Kalmars näst största förening med nästan 
900 medlemmar. Vår vision är att bidra till simkunnighet, god hälsa och personlig utveckling 
för medlemmar på alla nivåer. Vi är en förening som når framgång genom gemenskap, glädje, 
stolthet och en stor breddverksamhet. 

Verksamheten består idag av ungdomsträning i ”Simlinjen”, tävlingsgrupper, 
sommarsimskola, masterverksamhet samt  crawlkurser och privatlektioner för vuxna och 
barn. 

Kalmar simsällskap är certifierad förening i enlighet med ”Säker och trygg”. Det är en 
självklarhet för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och även vara med och bidra till 
samhällsnyttan i regionen. Simsällskapet är en viktig samarbetspartner i byggandet av ny 
simhall som enligt plan kommer startas i början av 2022. 

Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta i en miljö där vi har kul på jobbet, hög trivsel och ett 
gott samarbete som du förväntas vara en del av och bidra till. Att arbetsliv och fritid ska 
fungera som en helhet är viktigt för oss. 

Om Tjänsten 
För att vidare stärka föreningen söker vi nu en breddansvarig som vill utveckla och ansvara 
för breddverksamheten utefter svensk simnings ”Simlinjen”. I rollen som tränare kommer du 
bland annat att ha ansvar för en tävlingsgrupp i simiadenåldrar. Vi jobbar i ett team där du blir 
den fjärde heltidsanställda och vi hjälper varandra med alla delar av verksamheten när behov 
uppstår.  
 
I samråd med verksamhetschef och övriga i teamet ingår bland annat följande arbetsuppgifter: 

- Planera för grupperna i simlinjen och tillhörande bassängschema 
- Leda, utbilda och rekrytera simledare och viss administration med detta 
- Medlems- och föräldrakontakter 
- Delta vid personalmöten och utbildningar 
- Vara med att planera och genomföra föreningens egna arrangemang 

 
 
Erfarenhet och kunskap  
Erfarenhet från simskola och tillhörande utbildningar är meriterande. 

Ha god administrativ förmåga och kunna uttrycka dig väl i kommunikation med simmare, 
föräldrar eller externa kontakter. Kan jobba självständigt men även fungera väl i team. 
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Vidare är du engagerad, prestigelös, lösningsorienterad och idérik. Vi lägger stor vikt vid 
personlig lämplighet. 
 
Övrigt 

- Tjänsten är tillsvidare 
- Heltid 
- Verksamheten bedrivs till stor del på kvällar och helger, arbetstider på obekväma tider 

förekommer. 
- I grunden bygger anställningen på kollektivavtal inom avtalsområdet 

”Arbetsgivaralliansen idrott” 
- Vid anställning samt 1 gång per år begär vi utdrag från belastningsregistret. 
- Tillträde och lön enligt överenskommelse. 
 

Intervjuer sker löpande. 
 
Ansökan och frågor om befattningen skickar du till verksamhetschef, Mikael Wåhlin 
micke@kalmarsim.se eller 073 - 362 03 31 
 
 

 
 


