
Trollhättans Simsällskap söker en Simtränare 50-100%

Trollhättans Simsällskap söker dig som vill vara med och utveckla våra barn och ungdomar i
vår tränings- och tävlingsverksamhet. Vår förening har under de senaste åren vuxit enormt
och vi är nu ca 2000 medlemmar fördelat på allt från babysim upp till vuxensim med allt
däremellan.

Trollhättans Simsällskap verkar för att alla genom lek, träning, tävling och motion ska kunna
ägna sig åt simidrott  genom hela livet. Trollhättans Simsällskaps verksamhet baseras på
medlemmarnas ideella insatser, delaktighet och glädje till simidrotten. Våra kärnvärden är
glädje, utveckling, livslångt idrottande och delaktighet. Våra övergripande mål är; vi ska
främja simkunnighet och simning som motionssport för alla åldrar, en bred verksamhet för
barn och ungdomar ska vara basen och all verksamhet ska utgå från allas lika värde och
strävan efter att låta alla utvecklas på bästa sätt efter sina förutsättningar, vi ska vara
förstahandsvalet i området när man väljer förening för att lära sig simma, tävla och simma
genom hela livet, och vi ska bedriva tävlingssimning med mål att vara en av de bättre
klubbarna i västsverige, mätt med förbundstävlingar.

Vi är idag ett 40-tal arvoderade ledare och 5 anställda som jobbar i föreningen och vi
behöver en person till som brinner för simning, att leda och utveckla våra barn och ungdomar
i tränings- och tävlingsgrupperna, samt att ihop med övriga anställda inspirera och utveckla
våra ledare.

Tjänsten innefattar att du är med och planerar verksamheten ihop med vår Chefstränare,
arbetar i tävlingsgrupperna med allt förekommande arbete så som simträning, åka på
tävlingar och vara med på läger. Du är också med och säkerställer att verksamheten håller
en hög kvalitet och utvecklas.

Vi förväntar oss att du är bra på att ta ansvar och kan fatta beslut som gynnar verksamheten.
Att du kan ta egna initiativ när så krävs och vill jobba aktivt i en växande förening. Du är en
engagerad, positiv och drivande person som har en god administrativ förmåga. Att du kan
jobba självständigt, men även fungera bra i grupp och som ledare för andra. Det är viktigt att
du kan kommunicera i tal och skrift på svenska men gärna även på andra språk, dock är det
inget krav.

Önskvärda kvalifikationer är erfarenhet som ledare i tävlingsverksamhet sedan tidigare samt
utbildad via SSFs utbildningar eller likvärdiga. Vi har krav på att du ska visa upp ett godkänt
utdrag ur belastningsregister.

Tjänsten omfattar 50-100%, beroende på dina önskemål, där arbetstiderna anpassas till
verksamheten. Tillträde och lön enligt överenskommelse. Trollhättans Simsällskap är med i
Arbetsgivaralliansen.

Har du frågor går det bra att kontakta Helena Sjöberg som är Verksamhetsutvecklare på
073-3345132 eller vår Chefstränare Lennie Sahlström på 070-8709483. Är du intresserad så
skickar du ditt CV och personliga brev till tsskansli@gmail.com.

Intervjuer och rekrytering kommer att ske löpande.
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