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HUVUDTRÄNARE SIMNING (100%) 

Från och med 1 Mars 2023 söker SK RAN en Huvudtränare Simning som brinner för 

simning och som vill leda simklubben RAN till nästa nivå. 

 

Simklubben RAN 

SK RAN är en av Malmös äldsta föreningar med ca 2500 medlemmar. SK RAN stiftades 

1922 och medlemmarna är allt från 2år och uppåt. Vår verksamhet sträcker sig från 

Minisim till Vuxenmotionärer, därtill elitsimning och vattenpolo. SK RAN verkar för 

integration inom simning och ledarskap. Detta ledde till Skånes Idrottsförbunds pris för 

bästa förening 2001. Vid 2018 års Malmö Föreningsgala utsågs SK RAN till Årets 

Idrottsförening 2017.  

Simklubben RAN syftar till att främja simkunnigheten i Malmö, och Sverige, genom att 

erbjuda undervisning, träning och tävlingsverksamhet av hög standard och kvalité inom 

flera simidrotter. Vi arbetar varje dag för att skapa en livslång kärlek till simidrott, 

erbjuda en stark klubbgemenskap, och ge möjlighet till utveckling och stöd så att varje 

medlem kan nå sin högsta potential. Vi coachar, undervisar och utvecklar våra 

medlemmar sportsligt, men även som ambassadörer för en ren och hälsosam 

idrottsvärld. Som simklubb spelar vi en viktig roll i samhället och vi stöttar allmänheten 

och individen genom erbjudande av olika uppdrag, tjänster och aktiviteter.  

 

I simklubben RAN finns något för alla, och alla är välkomna till oss för att utöva sin idrott 

tillsammans med likasinnade! 

 

Om Rollen 

Som vår nya Huvudtränare Simning blir du ansvarig för vår simidrottsavdelning som 

inkluderar mer än 200 simmare i alla åldrar och förmågor. Vi söker dig som kan leda 

föreningens verksamhet mot de uppsatta kort-och långsiktiga målen, där du tar ansvar 

för verksamheten i form av planering, ledning och uppföljning. Du strävar alltid efter 

utveckling och är noggrann i genomförandet fram mot uppsatta mål. Dessutom är du 

den sammanbindande faktor mellan alla intressenterna både inom föreningen 

(simmare, föräldrar, tränare, klubbchef, styrelse) och utanför (andra klubbar, Svenska 

simförbundet, Skåne simförbundet och Malmö Stad). Du leder, inspirerar, 

entusiasmerar och stöttar dina medarbetare, samt använder din kunskap i simning och 

din erfarenhet i föreningslivet till att utveckla simklubben RANs tävlingsavdelningen till 

en ledande verksamhet inom Skåne och Sverige. 

http://www.skran.se/
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Arbetsuppgifter 

- Arbeta mot klubbens mål enligt ovan 

- Huvudansvarig för den sportsliga utvecklingen av simidrottsavdelningen 

- Hantering av den dagliga verksamheten inom simidrottsavdelningen 

- Vägledning och coaching av tränare 

- Träna ett eller flera tävlingsgrupper under träning, tävling och läger 

- Vara delaktig i klubbens övergripande utvecklingsarbete genom att bidra med 

kompetens och idéer. 

- Skapandet av en utmanande, effektiv och trevlig miljö för simmare, tränare och 

andra intressenter där alla kommer att trivas. 

Profil 

- Passion för simning och utveckling av simmare/ungdom 

- Ledare med en tydlig vision och ambition som uppnår resultat 

- Bra kunskap och erfarenhet i utveckling av en simidrottsavdelning 

- Relevant sim utbildning och bra förståelse av föreningslivet 

- Bra förståelse av den tekniska, fysiska och psykiska utvecklingen av ungdom och 

vuxna 

- Bra förståelse av säsongsplanering 

- Flexibel inställning samt utmärkt samarbetsförmåga 

- God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska 

 

 

Anställning 

Som Huvudtränare Simning rapporterar du till Klubbchefen. Rollen är placerad på tre 

olika ställen i Malmö: Simhallsbadet (25/50m), Rosengårdsbadet (25m) och på 

Segevångsbadet (50m) på sommaren. Den här tjänsten är en visstidsanställning (2-4 år) 

på heltid med möjlighet till förlängning vid bra resultat.  

Lön 

Enligt överenskommelse beroende på erfarenhet, utbildning och ’track record’. 

 

Startdatum 

1 Mars 2023 eller enligt överenskommelse. 

 

Ansökan 

Skicka ansökningshandlingar med CV och personligt brev till: Sven.jaeger@skran.se 

Intervjuer kommer att ske löpande.  

 

http://www.skran.se/
mailto:Sven.jaeger@skran.se
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Kontakt 

För frågor om tjänsten, vänligen kontakta Sven Jaeger (Klubbchef) 

M: 070-1497431 

E: Sven.jaeger@skran.se 
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