Huvudtränare
Uddevalla Sim är i en spännande fas med stor utveckling och en ny simhall som
kommer stå klar 2024, en 25x50 med publikkapacitet enligt simförbundets kriterier
för kortbana SM. Vi söker en huvudtränare ll vårt tränarteam som vill vara med och
utveckla föreningens tävlingsverksamhet ll a bli en stabil topp 20 förening på SM
nivå samt en topp 10 förening på Sum-Sim och toppklubb inom distriktet. 2021 blev
vi årets förening i västsvenska!

Rollen i korthet
Vi söker en huvudtränare som kommer ansvara för a vår tävlingsverksamhet följer vår
Simlinje och har en röd tråd genom samtliga tävlingsgrupper.
Huvudtränaren kommer vara ansvarig för a följa föreningens strategi för
tävlingsverksamheten och vår strategi 2025.
Tillsammans med verksamhetsansvarig kommer huvudtränaren stö a och coacha övriga
tränare inom tävlingsverksamheten samt llsä ning av tränare inom tävlingsverksamheten.
Huvudansvarig för sprintsimmare i SM/ JSM samt A-gruppen & B-gruppen.
I tjänsten ingår även en del NIU träningar, simträning som gym.

För a lyckas i rollen har du erfarenhet av:
Minst 3 års erfarenhet som simtränare på lägst Sum-Sim nivå
Relevant utbildning, gärna licensierad junior-/ seniortränare
Erfarenhet av administra on i föreningsliv
Tydligt ledarskap som är lyhört för kollegor, styrelse och andra samarbetspartners
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skri
B-körkort, Excell och Word kunskaper

Vi tror a det här är du
Du gillar a driva idéer framåt, har en ödmjuk och pres gelös approach och ser värdet av och
uppska ar samarbete. Du är strukturerad, engagerad och noggrann och tar självklart ansvar
för uppgi er och deadlines som gäller. Du trivs i en miljö där det ständigt pågår förändringsoch förbä ringsarbete och tycker om a vara med och utveckla simmarna ll nästa nivå. I
rollen ingår e nära samspel med andra personer inom verksamheten, samarbetspartners
samt simmare och dess föräldrar.
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Omfa ning

100% llsvidareanställning, llträde enligt överenskommelse. Arbets den varierar över året
och följer verksamheten mycket kvällar,helger och lägerverksamhet. I arbetet ingår resor.

Kontakt
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna Verksamhetsansvarig Adam Schön via epost:
Adam@uddevallasim.se eller telefon: 0768- 40 04 23

Ansökan
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Du är välkommen med din ansökan senast den 31/8 ll Adam@uddevallasim.se , vi kommer
omgående inleda urvalsprocessen.

