
 

 

 

Upsala Simsällskap söker dig som ny simtränare 

Världens äldsta simsällskap söker igen en simtränare till sina tävlingsgrupper, är DU den vi 

söker? 

Du är simtränare, har adekvat utbildning men behöver inte vara ”färdigutbildad”, men älskar 

att ha träning och vara med och utveckla simmarna. Du är vetgirig och vill utveckla dig men 

också vara med och stötta våra ideella ledares utveckling. Du är kommunikativ och kan 

uttrycka dig i tal och skrift till både simmare och föräldrar, i grupp och individuellt. Du är bra 

på att motivera simmare och att hjälpa dem att sätta långa och korta mål. Du är en coach i 

ditt sätt att tänka. Du är bra på att samarbeta. 

Upsala Simsällskap har många ideella ledare och två simidrotter, simning och vattenpolo. Vi 

jobbar för att alla simidrottare ska kunna bli sitt bästa jag. Föreningen har i dagsläget två 

anställda, verksamhetschef och huvudtränare. Vi tränar i Fyrishov i Uppsala och där har vi 

också vårt ”klubbis” med arbetsplatser. 

Tjänsten är en simtränartjänst och innehåller främst simträning/tävling med den 

administration som tillhör för att kunna ha ansvar för grupper. Tävlingsansvar ingår också, då 

vi delar på ansvaret vad gäller bortatävlingarna mellan tränarna. I denna tjänst kommer det 

också ingå att vara ögon och öron mot teknikskolan för att hjälpa till med simmares 

uppflyttning till tävlingsgrupperna samt att stötta tekniktränarna i deras utveckling. 

Tjänsten är 100 % och följer verksamheten vilket innebär oreglerad arbetstid och innefattar 

morgon-, kvälls-, och helgtider. Tjänsten kan tillsättas omgående eller enligt 

överenskommelse. Föreningen är ansluten till Arbetsgivaralliansen.  

Vänligen skicka ditt CV, personligt brev och löneanspråk till cecilia.loqvist@upsalasim.nu . 

Intervjuer kommer att genomföras löpande. I samband med anställning vill vi se ett utdrag 

från belastningsregistret.  

 

Vision: Världens äldsta och bästa simidrottsförening 

 Vår verksamhet bygger på gemenskap, glädje och god hälsa genom livet. Alla ska kunna bli sitt bästa 

jag. Vi bedriver verksamhet för alla åldrar med syfte att utbilda och utveckla simmare på alla nivåer. 

De kärnvärden vi jobbar efter är Gemenskap, framgång, hälsosam, glädje och livslångt engagemang 
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