
 

 

 
 

Sundsvalls Simsällskap bildades 1871 och har sedan dess utvecklats till att vara en förening med ca 
1200 medlemmar. Föreningen har idag en bredd och en topp som vi är mycket stolta över! Sundsvalls 
Simsällskap bedriver allt från simskoleverksamhet till simning på elitnivå där vi har ett flertal simmare 
som tävlar på hög nationell nivå. Totalt simmar ca 1000 barn i vår simskola och ca 220 barn/ungdomar i 
våra tränings- och tävlingsgrupper. Vår simskoleverksamhet är basen i verksamheten och vår 
rekryteringsbas till tränings- och tävlingsgrupperna. Klubbens verksamhet inkluderar också vuxencrawl 
och masterssimning. Verksamheten växer kontinuerligt och vi ser fortsatt stora utvecklingsmöjligheter 
för oss som förening!  

 
 

 
Sundsvalls Simsällskap söker 

Huvudtränare 
 
 
Sundsvalls Simsällskap kan med glädje berätta att vår klubbchef Annika Edin börjar i mitten 
av december. Idag har vi kansli, ekonomi och simskoleansvarig på plats och vårt team är 
snart fullbordat men vi letar fortfarande efter en ny huvudtränare för tränings- och 
tävlingsverksamheten. Vi söker dig som brinner för att arbeta med barn och ungdomar och 
som är intresserad av att vara med och påverka och utveckla vår verksamhet med hjälp av 
dina erfarenheter.  
 
Som huvudtränare för våra tränings- och tävlingsgrupper arbetar du med att utveckla, 
planera, genomföra och följa upp träning huvudsakligen i tävlingsgrupperna Sum-Sim och 
SM/JSM, men också som en del av det tränarteam som arbetar i träningsgrupperna Medley 
och Simiaden. Det ger barnen långsiktig trygghet med hjälp av kända ansikten när de 
avancerar i gruppstrukturen. 

 
Vi tror på en verksamhet som präglas av engagemang, lust till lärande, framåtanda och 
delaktighet. Du ska ha en god förmåga att lyfta såväl individen som hela gruppen, du ska 
också kunna kommunicera med simmare, tränare/ledare och föräldrar på ett konstruktivt sätt. 
Du är lyhörd och har ett tydligt och pedagogiskt ledarskap med en vilja att driva ett långsiktigt 
utvecklingsarbete. Du har tidigare erfarenhet av simning och simträning på elitnivå, liksom 
erfarenhet av de arbetsuppgifter som ingår i en simförening. Du är ordningsam med god 
förmåga att strukturera och planera. Du arbetar drivande och självständigt i din roll, men har 
samtidigt god samarbetsförmåga i samverkan med övriga tränare, klubbchef och styrelse. 
Löpande rapportering i den dagliga verksamheten sker till klubbchef.  

 
Vi erbjuder dig:  
– Ett stimulerande och utmanande uppdrag där du är delaktig och kan påverka resultatet. 
– Engagerade tränare, klubbchef, styrelse, simmare och föräldrar. 
– En ny, modern simarena med 25 meters bassäng inomhus och 50 meters bassäng 
utomhus. Gym i angränsande lokaler.  
– En anrik förening med ny organisation och föreningsstruktur med spännande 
framtidsvisioner. 



 

 

 
Arbetsuppgifter:  
– Utveckla, planera, genomföra och följa upp simträning för våra simmare i tränings- och 
tävlingsgrupperna.  
– Planera och delta i tränings-, tävlings- och lägerverksamhet för dessa grupper, såväl på 
hemmaplan som vid resor på annan ort. 
– Ansvara för löpande administration och ekonomi knuten till din roll i verksamheten.  
– Vara delaktig i att utveckla föreningen i samarbete med övriga tränare, klubbchef och 
styrelse.  
– Närvara på tränar-/ledarmöten och möten med klubbchef.  
 
Utbildning/Erfarenhet:  
– Tjänsten kräver att du har utbildning i Svenska Simförbundets regi samt tidigare erfarenhet 
som simtränare/ledare på elitnivå.  
– Har du erfarenhet av SportAdmin så är det en fördel. 
 
Varaktighet/arbetstid: 
– Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt 
överenskommelse. Sysselsättningsgraden är 100%.  
– Arbetstiderna följer en tränares verksamhet, vilket innebär arbete dagtid, kvällar och helger. 
Tjänsten i sin helhet vill vi dock utforma och utveckla tillsammans med dig.  
 
Lön: 
Fast månadslön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.  
 
Ansökan: 
Vi hanterar ansökningarna löpande. Välkommen med din ansökan, personligt brev och 
meritförteckning med referenser senast den 31 oktober 2022. Ansökningarna hanteras 
löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar endast emot 
ansökan via e-post till jobb@sundsvalls-ss.se.  
 
Kontaktpersoner: 
Tomas Karlsson, personalansvarig, telefon: 070-5226583, e-post: 
tomas.karlsson@sundsvalls-ss.se. 
Annika Edin, Klubbchef, e-post: annika.edin@sundsvalls-ss.se 
 
Arbetsgivare: 
Sundsvalls Simsällskap 
www.sundsvallsss.se 


