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Umeå Simsällskap söker föreningsassistent i området simskola
Umeå Simsällskap (USS)
USS söker föreningsassistenter. Umeå simsällskap (USS) är Norrlands största sim förening och har en
expanderande verksamhet. USS är grundat 1927 och har som verksamhetsidé att erbjuda simidrott och
triathlon som glädjefyllda sporter för barn, ungdomar och vuxna. USS erbjuder förutom
tävlingsverksamhet även vattenpolo, triathlon, öppet vatten, masters, en omfattande simskola samt babymini sim. Vi samarbetar med Maja Beskow elitidrottidrottsgymnasium och erbjuder NIU -simning och
-triathlon.

Våra anläggningar
USS har verksamhet på tre olika platser, Navet (nybyggd 50 m bassäng med undervisningsbassäng som
har höj och sänkbart golv), Ersboda bad och gym (en undervisningsbassäng som vi driver i egen regi)
och Robertsfors simhall. Umeå simsällskap har ca. 2 500 medlemmar och ungefär 1100 barn, ungdomar
och vuxna i simskola varje termin. Vi har även ett kansli i närheten av Navet i central Umeå.

Om jobbet
Vi söker en person som ska arbeta i vår simskola. Som föreningsassisten kommer du att jobba på våra
anläggningar och vara ansvarig för ledare och simundervisning. Du kommer att föra närvaro, kryssa i
kunskapskrav och ha översyn av verksamheten. Du kommer även att leda simskoleverksamhet. På
kansliet kommer man jobba med att kommunicera med medlemmar och göra administrativa uppgifter.
Vi arbetar med Sportadmin administrationssystem.
Denna tjänst är antingen på deltid (minst 50 %) upp till heltid beroende på lämplighet och önskemål.
Arbetstiderna kan variera och följer verksamheten, vilket innebär att de kan förläggas på kvällar och
helger. Man kommer att jobba i nära samarbete med övriga kollegor på förening, simskoleansvarig,
övriga simskolepersonal och sportchef.

Krav
Du som söker tjänsten ska brinna för simning och är duktig på att jobba med barn och föräldrar. Du ska
vara en positiv och stresstålig person. Det är önskvärt att du ha erfarenhet inom föreningslivet och en
stor vilja att bidra till verksamhetens utveckling. Vi ser helst att du har utbildning inom SSf´s
utbildningsstege eller liknande, men det är inget krav. Det är meriterade om du har erfarenhet av att
arbeta inom simskola sen tidigare och/eller har jobbat med Sportadmin. Du behöver ha god
datorkunskap och kunna kommunicera väl både i skrift och tal.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag! Sänd ditt CV och
personligt brev via e-mail till: uss.sportchef@gmail.com senast söndag den 3 juli 2022. Tillträde 15
augusti 2022 eller enligt ök. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras vid anställning.
Har du frågor om tjänsten? Vänligen kontakta USS sportchef Camilla Johansson-Sponseller på
uss.sportchef@gmail.com.
Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbedes
Välkommen med din ansökan senast 2022-07-03!

