
Vi söker dig som brinner för föreningsverksamhet och 
älskar att se andra människor utvecklas och lyckas. NKK 
söker en engagerad, handlingskraftig och strukturerad 
ansvarig som drivs av att utveckla NKK Academy och 
klubben vidare. 

Din roll
I tjänsten är du ansvarig för NKK:s verksamhet i Academy 
& Sport, det innefattar  sim- och teknikskola både i den 
ordinarie verksamheten och under sommarverksamheten. 
Du ansvarar för och arbetsleda ca 25 instruktörer och 
sköta rekrytering av nya ledare. 
I personalansvar ingår även ett strategiskt tänk gällande 
anställdas kompetensutveckling och utbildning, både 
externt och internt, då du har en huvudroll i genomföran-
det av möten och interna kurser. Administrativa uppgifter 
som följer den del av verksamheten som du ansvarar för 
ingår; svara på mail, telefon, schemaläggning, viss för-
säljning av simmärken m.m. I arbetet ingår att planera, 
utveckla och medverka på våra interna simarrangemang, 
som genomförs tre gånger per termin för att ge våra yng-
re simmare möjlighet att prova på att tävla. 
Du utvecklar vår verksamhet och säkerställer kursplanens 
riktighet och är en innovativ influens i NKKs verksamhet.
En viktig del i uppdraget är att bidra till helheten i verk-
samheten och att vara ett bra kollegialt stöd till övriga 
tränare och ledare i verksamheten. 
Du arbetar tillsammans i ett team bestående av vår hel-
tidsanställda personal och ideellt arvoderade instruktörer 
och tränare. Du rapporterar till klubbchefen.

Din profil 
Vi söker dig som brinner för simning och älskar att arbeta 
med barn och ungdomar. För att lyckas i din roll som 
ansvarig i NKK är du prestigelös och en lagspelare och har 
förmågan att kommunicera och engagera, både i tal och 
skrift med barn, ungdomar och vuxna. Vi bär ett stort an-
svar som förening att utbilda barn och vuxna i att kunna 
simma det innebär att du måste vara mycket ansvarsta-
gande i din roll och drivande i din roll. Du har relevant 
utbildning eller några års erfarenhet som ledare inom 
simning. Har du dessutom kunskap inom pedagogik och 
metodik så är det extra meriterande. Du är social och tyck-
er 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 75% med möjlighet att utöka till 100 % 
beroende på dina erfarenheter och önskemål. Vi erbjuder 
dig ett härligt gäng med stort engagemang från alla typer 
av roller i föreningen. En stor del av tjänsten är förlagd vid 
simbassängen. 
Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär arbete 
dagtid, kvällstid och till viss del helger. Det finns möjlighet 
att själv planera arbetet på ett sätt som fungerar bra för 
dig som individ. 
Vi tillämpar sex månaders provanställning. NKK har kol-
lektivavtal. Tillträde omgående och urval sker löpande. 
Låter intressant, har du frågor kring tjänsten eller vill 
skicka in din ansökan är du välkommen att kontakta 
klubbchef Katarina Nyman: katarina.nyman@nkk.se

NKK söker en engagerad, handlingskraftig och strukturerad 
ansvarig som vill utveckla NKK Academy och klubben vidare. 

Norrköpings Kappsimningsklubb söker 

Ansvarig för 
NKK Academy & Sport

nkk.se

NKK är en anrik förening sedan 100 år och bedriver verksamhet på Centralbadet i Norrköping, Råsslabadet, Åbybadet och Ringdansen. Under sommaren bedrivs även verk-
samhet i Söderköping, Himmelstalundsbadet samt vid ett antal sjöar i kommunen. NKK har idag ca 2000 medlemmar varav 1400 är aktiva och fördelade inom simskoleverk-
samhet, simidrottsverksamhet, tränings och tävlingsverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna.


