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LASS är inne i en spännande förändringsfas. Vi söker nu två simtränare som tillsammans med vårt
engagerade gäng vill vara med på klubbens fortsatta resa och utveckling inom tävlingsverksamheten
där den nya simhallen i Linköping kommer att ge oss nya, stora och utmanande möjligheter att
utveckla vår verksamhet mot nya höjder och mål.
LASS fortsätter sin satsning mot att bli en stabil topp 3 klubb i Sverige – där du som simtränare
kommer vara med och bidra med erfarenhet, kunnande och engagemang till vårt härliga
tävlingstränargäng.

Vi söker två simtränare som huvudsakligen kommer att jobba med ungdom/junior/seniorgrupper.
Som simtränare i LASS har du följande huvudsakliga arbetsuppgifter:





Träna, utveckla och följa upp simgrupper enligt föreningens strategi för simidrottsutveckling.
Arbeta tillsammans med övriga inom teamet mot en tydlig målbild.
Planera och administrera tilldelade grupper inom simverksamheten.
Säkerställer att föreningens strategi för simidrottsutveckling genomsyrar dina grupper.

För tjänst 1 söker vi en simtränare med uppdraget huvudansvarig simning. Vi söker en person med
följande egenskaper/meriter:







Minst fem års erfarenhet som simtränare på lägst Sum Sim nivå, men önskvärt med
erfarenhet som tränare för junior-senior.
Relevant utbildning för simtränare.
Intresserad av klubbutveckling för både simskola och simträning, samt vilja att delta inom
hela tävlingsverksamheten.
Bra kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med kollegor, simmare och styrelse.
Erfarenhet av administration i föreningsverksamheten.
Bra ledarskapsförmåga men samtidigt lyhörd för kollegor och andra samarbetspartners.

Uppdraget som Huvudansvarig simning innebär:







Att leda, styra och följa upp LASS simverksamhet utifrån strategi, verksamhetsplan och
budget.
Vara ansvarig för att följa föreningens strategi för simidrottsutveckling.
Säkerställer att övriga tränare inom verksamheten får det stöd de behöver för att kunna
utveckla deltagarna.
Träna grupper.
Tillhöra Ledningsgruppen tillsammans med klubbchef och simskoleansvarig.
Ansvara för tränartillsättning i samtliga grupper.
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För tjänst 2 söker vi en simtränare med följande egenskaper/meriter:







Erfarenhet av simträning för tävlingssimmare på lägst ungdomsnivå under minst 2 år.
Relevant utbildning för simtränare.
Vilja delta i utvecklingsarbete gällande hela verksamheten, inklusive simhopp och vuxensim.
Förmåga att kommunicera med kollegor, simmare och styrelse/föräldrar.
Driftig/självgående, men samtidigt lyhörd och kunna samarbeta med övriga tränare.
Kunna utföra administrativa sysslor som rör framför allt tävlingsverksamheten, exempelvis
organisera funktionärer, boka simhall för tävling osv

Tjänster och anställningsform
Tjänsterna är heltidsanställningar som Simtränare på 2 eller 3 år, där vi tillämpar kontraktsanställning
med möjlighet till förlängning. Den ena tjänsten har huvudtränarrollen som uppdrag. Arbetstiden
varierar över året, men följer verksamheten under dagar, kvällar och helger. I arbetet ingår resor till
och från tävlingar och läger.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vid frågor kontakta LASS klubbchef Beatrice Sjölund, bea@lass.se alt telefon 076-6102078

Välkommen med din ansökan till: bea@lass.se. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande.

Om LASS
LASS är Sveriges näst äldsta idrottsförening, bildad 4 juni 1824, med många segrar i Svenska
Mästerskap, både på dam- och herrsidan, både på SUMSIM, JSM och SM.
Vårt upptagningsområde är Linköping med omnejd och vi bedriver vår verksamhet i Linköpings
simhall för våra 2900 medlemmar, flest i simskoleverksamheten och ca 200 tävlingssimmare från
Simiaden till Seniornivå samt ett ungt simhoppsgäng under utveckling.
Fr o m våren 2023 gör vi entré i Linköpings nya simhall, Tinnerbäcksbadet, där det finns 10 banors
50a (delad), 6 banors 25a med höj- och sänkbar botten, simhopps- och UV-rugbybassäng,
undervisningsbassäng, rehabbassäng, gym och stora landträningsytor samt vårt nya kansli.

