Racing-tränare
till Norrköpings Kappsimningsklubb

Bygg upp nästa generations tävlingssimmare
och lägg grunden till att NKK blir Sveriges bästa simklubb!
Vi söker dig som brinner för föreningsverksamhet och
älskar att se andra människor utvecklas och lyckas. NKK
söker en engagerad, handlingskraftig och strukturerad
simtränare som är en kraft att utveckla NKK Racing och
klubben vidare.
NKK har sedan 1919 arbetat för simkunnighet åt alla – och
verksamheten spänner över babysim till tävlingssimmande Masters, tävlingssimning, motion och friskvård. Just
nu består verksamheten av ca 1800 medlemmar, varav 65
personer är aktiva inom tävlingssimning och ett av våra
mål, tillsammans med dig, är att växa inom detta område.
Din roll
I tjänsten som simtränare är du ansvarig för NKK:s ungdomsgrupper inom tävlingsverksamheten, även kallad
Racing, och delaktig i övergången till tävlingssimning. Det
innebär att leda, engagera och utveckla de aktiva simmarna i åldern 12–18 år i verksamheten. Träningen består
av blandad sim- och landträning. Du är även engagerad
i tävlingar och läger. Du arbetar tillsammans i ett team
bestående av vår heltidsanställda personal och ideellt
arvoderade tränare. Du rapporterar till klubbchefen.
I denna roll har du stora möjligheter att utvecklas inom
klubbens organisation.

Din profil
Vi söker dig som brinner för simning och arbeta med
ungdomar. För att lyckas i din roll som tränare i NKK är du
prestigelös och en lagspelare och har förmågan att kommunicera och engagera, både i tal och skrift med ungdomar och vuxna. Du har relevant utbildning eller några års
erfarenhet som ledare inom simning och egen erfarenhet
som tävlingssimmare. Har du dessutom kunskap inom pedagogik, hälsa eller landträning är det extra meriterande.
Du är social och tycker om att leda och motivera och drivs
av andras framgång. Tillsammans med resten av teamet
utvecklar, planerar och följer du upp verksamheten
Intresserad?
Tjänsten är på heltid, där större delen är förlagd vid simbassängen. Arbetstiden följer verksamheten, vilket innebär
att arbete delvis är förlagt på kvällar och helger. Vi tillämpar sex månaders provanställning. NKK har kollektivavtal.
Tillträde omgående och urval sker löpande.
Eventuella frågor ber vi dig skicka per e-post till klubbchef.
Välkommen med din ansökan – sista ansökningsdag: 10/6
Skicka ansökan med CV och personligt brev till klubbchef,
katarina.nyman@nkk.se

nkk.se

