
VÄXJÖ SIMSÄLLSKAP SÖKER 

BREDDANSVARIG FÖR TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSSIMNING 
 

 
 

Växjö Simsällskap är en simförening med omkring 2000 medlemmar. Föreningen bedriver simskola 
och kursverksamhet för både barn och vuxna samt både tävlings- och träningsverksamhet för barn, 
ungdomar och vuxna inom simidrotterna simning, simhopp och konstsim. Föreningen strävar efter 

att vara en förening öppen för alla. 
 

 

Vi söker nu en ny medarbetare med ansvar för breddverksamheten inom 
föreningens tävlings- och träningsverksamhet för simning! 

Om tjänsten 
Tjänsten ligger till största delen inom sektionen för tävlings- och träningssimning, vilken är 
föreningens största tävlings- och träningssektion som idag består av cirka 150 aktiva barn- och 
ungdomar. Föreningens målsättning är att kunna erbjuda simning som både tävlings- och 
träningsform för så många som möjligt, så länge som möjligt och att utövandet av simidrott ska vara 
det självklara valet efter genomförd simskola. I arbetsrollen ingår samarbete med både 
simskoleansvarig och verksamhetsansvarig för simning.  

Arbetsuppgifter  
Tjänsten innebär att du ska vara ansvarig för föreningens teknikskolor samt de första 
tävlingsgrupperna och träningsverksamheten inom sektionen, vilket innebär att vara den viktiga 
länken mellan simskoleverksamhetens sista steg och tävlings- och träningsverksamhetens första steg. 
Ovanstående omfattar övergripande planering och upplägg för tränings- och tävlingsverksamhet för 
dessa grupper samt att delta under och genomföra majoriteten av gruppernas träningar, tävlingar 
och läger. I tjänsten kommer du också att arbeta för att utveckla föreningens träningsverksamhet och 
se till så att alla barn och ungdomar efter genomförd simskola har möjlighet till att fortsätta med 
simning som idrott i både tränings- och tävlingsform. 

Tjänsten innefattar även ansvar för introduktion av nya tävlingssimmare och att dessa får de 
förutsättningar som behövs för en god och lekfull introduktion av tävlingsverksamheten. Du ansvarar 
också för utvecklandet och genomförandet av våra egna introduktionstävlingar Småstjärnorna och 
Kronobergscupen.  

Föreningen har ett gott samarbete med övriga simföreningar inom Kronobergs län och i tjänsten 
ingår det att vara föreningens representant och att arbeta för att detta samarbete fortsatt bedrivs 
och utvecklas.  



Du kommer också ansvara för att introducera, utbilda och handleda nya ledare och tränare som 
arbetar i de grupper du ansvarar över.  

Föreningen vill även utveckla och starta upp både tränings- och tävlingsverksamhet för parasim, 
vilket du på sikt kommer att få i uppdrag att ta fram och starta upp. 

Utbildning och erfarenhet  
Vi söker dig som har ett genuint intresse för simning och barn- och ungdomsverksamhet och vill driva 
och vidareutveckla denna inom sektionen. Vi ser gärna att du: 

• har tidigare erfarenhet av simning och simträning.  

• innehar någon form av ledarutbildning. Gärna Svensk Simidrotts licensierad simtränare för 
barn/ungdom.  

• innehar pedagogisk och didaktisk kunskap om barn och ungdomar. 

• har kommunikativ kunskap och förmåga att kunna uttrycka dig i både tal och skrift till både 
simmare, föräldrar och kollegor. 

• är organiserad, självständig och kan samarbeta med flera parter.  

• universitets- eller högskoleutbildning inom idrottsvetenskap är meriterande.  

Tjänstens omfattning  
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Arbetstiden följer verksamheten och arbetstid under 
kvällar och helger förekommer. Växjö SS strävar efter att vara en hållbar arbetsplats där alla anställda 
ska kunna hitta balans mellan arbete och fritid. Föreningen har exempelvis som policy att man under 
en ordinarie arbetsvecka ska ha två dagars schemalagd sammanhängande ledighet. Kollektivavtal 
finns.  

Tillsättning  
Tjänsten ska tillsättas 2 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.  

Sista ansökningsdag  
Välkommen att mejla in din ansökan till simning@vaxjosimsallskap.com senast 20 juni. Märk mejlet 
”Ansökan Breddansvarig Simning”. Intervjuer kommer att göras löpande.  

Eventuella frågor besvaras av: 
Marie Larsson, kanslichef och personalansvarig, marie@vaxjosimsallskap.com. 
Madelene Andersson, verksamhetsansvarig simning, madelene@vaxjosimsallskap.com.   

Kontaktuppgifter  
simning@vaxjosimsallskap.com  
www.vaxjosimsallskap.com 
0470-46650 (mån-tis 13.00-15.00, tors 09.00-11.00)  
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