Väsby Simsällskap söker kvalificerade kandidater till tjänsten som

Simskoleansvarig
Om oss
Väsby Simsällskap bildades 1964 och idag har vi runt 1700 medlemmar. Klubben bedriver
verksamhet i Vilundabadet i Upplands Väsby, där vi erbjuder simträning, babysim, simlekskola, simskola
och motionsverksamhet.
Under de senaste åren har simmare från Väsby SS haft stora framgångar och klubben har etablerat sig
som en av Sveriges bästa simklubbar. Våra simmare har tagit flertalet medaljer på SM och representerat
Sverige i internationella tävlingar, allt från nordiska ungdomsmästerskapen till OS. Sammantaget över
alla svenska mästerskapstävlingar tillhör Väsby SS sedan flera år de 5 bästa simklubbarna i landet.
Väsby Simsällskap har som mål att verka för simkunnighet och simsportens utveckling och tillväxt, samt
för god kamratanda och respekt för människors lika värde. Simskoleverksamheten är grunden i klubbens
verksamhet och klubben har bedrivit simskola sedan 1993 och vi har runt 800 barn i simskolan.
Nu söker vi dig som har ett genuint intresse för simning och barn- och ungdomsverksamhet och vill driva
och utveckla simskoleverksamheten inom klubben. Tycker du att detta låter intressant, då kanske det är
just dig vi söker!

Om tjänsten
I rollen som simskolansvarig kommer du att:
● Utveckla, planera, genomföra, följa upp och säkra kvaliteten i simskolan och skolsimningen.
● Planera och genomföra aktiviteter under skollov.
● Ansvara för personalplanering och rekrytering av personal till simskoleverksamheten.
● Ansvara för finansiell uppföljning, rapportering och annan löpande administration gällande
simskoleverksamheten.
● Sköta kommunikation med föräldrar, kommunen, skolor och andra kontakter som har koppling till
simskolan och vara ett ansikte utåt för föreningen.

Om Dig
För att lyckas i denna roll tror vi att du är en engagerad, positiv och drivande person som kan arbeta både
självständigt och i team. Du är flexibel, har god samarbetsförmåga samt förmåga att se varje individ och
dess behov för att utvecklas. Du har även god administrativ förmåga och är kunnig i Officepaketet.
Du har följande erfarenheter med dig:
 Minst 2 års arbetslivserfarenhet som ansvarig för simskola, eller liknande verksamhet.
 Erfarenhet som ledare, gärna inom simning.
 Utbildning inom eller erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet.
Det är meriterande om du är utbildad och licensierad simskolelärare.

Vi erbjuder dig




Ett spännande och stimulerande uppdrag där du har stor möjlighet att påverka.
En arbetsmiljö med engagerade kollegor, simmare, föräldrar och styrelse.
Möjlighet att forma och utveckla simskolan och bidra till klubbens långsiktiga utveckling.

Tjänsten är en heltidstjänst där du rapporterar till klubbchefen. Du är en del av ett team och kommer
samarbeta med kollegor som ansvarar för de andra verksamhetsgrenarna.

Låter det intressant?
Vänligen skicka ditt CV tillsammans med ett personligt brev till mm@vss.se senast 10 maj.
Har du frågor om tjänsten maila till mm@vss.se.

