
 
 
Täby Sim söker ansvarig Simtränare Senior/ Junior ! 
 
Täby Sim har 2500 medlemmar och bedriver i dag sin huvudsakliga verksamhet i Tibblebadet 
samt under sommarhalvåret även i Norskogsbadet och Kvarnbadet. Inför den efterlängtade 
flytten av verksamheten till den nya simhallen i Täby gör vi en satsning på vår 
tävlingssimning och söker nu en ansvarig simtränare till våra SM/ JSM Simmare.  
 
Nu söker vi dig som vill vara med på vår resa och som verkligen gillar att jobba med 
simning på en hög nivå.  
 
Till området Senior/ Junior hör våra simmare 17 år och äldre som du arbetar med i team 
med övriga tävlingstränare.  

I rollen som Senior/ juniortränare blir du en ambassadör och förebild i och för Täby Sim. Det 
är betydelsefullt att du som vi, trivs och motiveras av att ligga i framkant och att söka nya 
vägar för utveckling för dig och våra simmare. Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara: 

- Ansvarig simtränare för våra senior och juniorsimmare 
- Du förväntas ha idéer och strategier som utvecklar och underlättar lärande för våra 

simmare och övriga ledare i tränarteamet.  
- Vara delaktig i att vägleda och utveckla klubbens tränarkår 
- I samråd med Chefstränare årligen upprätta verksamhetsplan och budget 
- Ansvar för planering, genomgörande, uppföljning och administration för vår SM/JSM-

grupp samt DM-grupp 

 
Utbildning och erfarenheter 
 

• Hos dig finns ett starkt engagemang och stort intresse för simning och människor 

• Vi söker dig som har har akademisk utbildning inom idrott och/ eller simning 

• Du är intresserad av simning, har mycket god  förmåga att se individen och gruppen 
och kan lyfta varje simmare till sin optimala nivå 

• Sedan tidigare har du erfarenhet av simning och simträning nationellt, men gärna 
internationellt.   

• Du har haft nationella toppresultat, gärna utvecklat simmare i flera nivåer för helhet 
samt fått simmare från nationell till internationell nivå 

• Hos dig finns ett starkt engagemang och stort intresse för simning och människor  

• Du besitter hög intra- och interpersonell kompetens. 

• Vi tror att du har erfarenhet från föreningsverksamhet 

• Som tränare är du snäll, hjälpsam, omtänksam och gillar att jobba i team 



• Om du är internationell tränare, talar god engelska och har intresse att lära svenska 
inom 1–2 år.  

• Du har kunskap och erfarenhet om systematisk träningsplanering, testmetoder och 
användare av teknisk utrustning som video och laktat. 

• Körkort B är ett krav 

• Det är ett krav att du kan tala och skriva både på svenska och engelska. 

• God datavana och kunskaper i officepaketet är nödvändigt för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna. 

 
 

 
Vem är du 

Vi söker nu dig som har ett brinnande intresse för simning, att leda och utveckla våra 
tävlingssimmare mot sina egna och klubbens mål, samt att du vill vara med och bidra till att 
Täby Sim tar klivet att bli en av landets bästa simklubbar också på seniornivå. 

Som tränare i vår tävlingsverksamhet arbetar du med att utveckla, planera, genomföra och 
följa upp simmare och verksamheterna. Arbetet sker i en prestigelös samverkan med övriga i 
tränarteamet och vår chefstränare. 

 
 
Vilka är vi 
Täby Sim är en stor klubb med härliga simmare, tränare och många engagerade föräldrar 
som är med i verksamheten t.ex runt våra tävlingar som funktionärer, riggare, i sekreteriatet, 
i klubbshopen, tränare mm. Vi är i dagsläget 7 personer som arbetar heltid på kontoret och 
som nu ser fram emot att få en ny kollega i den viktiga rollen som ansvarig för SM/JSM 
tränare. 
 
Tjänsten som SM/JSM tränare är på 100% och tillsidare.  
Arbetstiderna är när vår verksamhet är igång vilket betyder till stor del kvällar och helger.  
Täby Sim är anslutna till Arbetsgivaralliansen.   

Tycker du det låter intressant, har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta 

Klubbchef Mats Lennerthson mats.lennerthson@tabysim.se  076-9431967 eller Chefstränare 

Per Edelholm per.edelholm@tabysim.se  072-9425870  

Sista ansökningsdag 11 juli, men vi träffar sökanden för intervjuer löpande och kan tillsätta 

tjänsten tidigare. Ansökan skickas till mats.lennerthson@tabysim.se  
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