
 

Järfälla Simsällskap bildades 1971 och är en förening som erbjuder simidrott inom simning, 
vattenpolo och konstsim. Järfälla Simsällskap (simsektionen) erbjuder en bred verksamhet för alla 
åldrar inom vattenvana, siminlärning, motion och tävlingssimning. Här är alla välkomna! 

Verksamheten genomsyras av JS-linjen som bygger på vår vision och värdegrund baserad på Svenska 
simförbundets simlinje. Idag har klubben mer än 1 100 medlemmar, från babysim till simmare som tävlar på 
elitnivå. Verksamheten bedrivs främst i Järfällabadet, ca 2 mil nordväst om Stockholm. 

Ny medarbetare till Breddverksamhet 

Om tjänsten:  

Vi erbjuder dig en anställning i en av Sveriges mest framgångsrika simklubbar på barn, ungdoms- och 
juniornivå.  

För att ta vidare vår strategi och fortsatta utveckling söker vi en ny medarbetare som vill vara med 
och utveckla Järfälla Simsällskaps Breddverksamhet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60% där 
du är med och driver vår breddverksamhet främst administrativt men även från bassängkanten. 

I tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter: 

• Vara ansvarig för sim- & leks planering, administration, utvärdering och utveckling 

• Rekrytera och handleda simledare samt administration kopplat till detta 

• Föräldrakontakter 

• Medlemsservice 

• Deltaga vid ledarmöten och internutbildningar inom breddverksamheten 

Erfarenhet och kunskap 

Du har förmågan att inspirera, ta initiativ och utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor. 
Du är bra på att organisera och leda andra där du kan se både individens- och gruppens behov. Du 
brinner för att uppmuntra och utveckla barn och unga ledare. Som person är du strukturerad och har 
en förmåga att fokusera på rätt saker.  

Det är meriterande om du har utbildning inom simidrott (Grundutbildning för tränare + 
Simlinjeassistent + Simlinjeinstruktör/Simlärare 2-8 år), men det är inte ett krav. 

Övrigt  

Arbetet sker i stora delar på kontorstid men då verksamheten till stora delar bedrivs på kvällar och 
helger förekommer då och då arbete på kvällar och helger. Du kommer att rapportera till 
Breddansvarig samt Simkommittén som ansvarar för verksamhetens utveckling och mål. Vi vill att du 
börjar så fort som möjligt med hänsyn tagen till eventuell uppsägningstid.  

Vid anställning samt en gång per år begär vi utdrag belastningsregistret. 
Vi tillämpar 6-mån provanställning. 

Välkommen med din ansökan, bestående av ett personligt brev och CV, via e-post till;   

Per Holm, ordförande i Simkommittén, sim.ordf@jarfallasim.org  senast den 15 december 2021 
(intervjuer kommer att hållas löpande).  
Eventuella frågor besvaras av Malin Bengtsson, Breddansvarig, malin.bengtsson@jarfallasim.org 


