
 

Är du vår ansvarige för Simskola och Breddverksamhet 

Föreningen Uddevalla Sim behöver förstärka med en kollega i ledarstaben.  

Därför söker vi nu en Simskola & Breddansvarig med kansliuppdrag. 

Vi söker dig som har ett brinnande intresse för simning, att leda och utveckla våra simskolebarn och 

teknikgrupper mot sina egna och gruppens mål, samt att du vill vara med och bidra till att Föreningen 

Uddevalla Sim fortsätter sin påbörjade resa mot att bli en av landets 15 bästa simklubbar. Föreningen 

Uddevalla Sim bildades efter en hopslagning 2008 av medlemmar i Uddevalla Simförening och Skäret 

Simsällskap med avsikten att verksamheten i dessa två föreningar skulle slås samman i den nybildade 

föreningen och vi växer för varje år som går, idag är vi 1400 medlemmar som på olika sätt är 

engagerade i föreningens framgångsrika bredd- och tävlingsverksamhet.  

Vi har ett bra upptagningsområde och bedriver vår verksamhet på Walkesborgsbadet, en 25 m 

inomhusbassäng, en hoppbassäng och en undervisningsbassäng, samt mycket god kommunikation 

med badhuspersonal. 

Vi sitter också i detaljerade möten om vår nya moderna simanläggning som ska stå klar 2024, en 

25x50m bassäng med en multibassäng, vilket kommer att skapa ännu större möjligheter för 

föreningen att utvecklas och ta steg mot framtida framgångar. Under byggperioden kommer vi få 

vara kvar i Walkesborgsbadet.  

Som Breddansvarig tar du planeringsmässigt ansvar för simskoleverksamheten och 

teknikverksamheten, som innefattar all sim- och teknikskola i Föreningen Uddevalla sim, samt 

sommarsimskola och lovsimskolor. Du är också ett stöd till vår övriga verksamhet då vi har 5 

heltidstjänster och 2deltid som jobbar i team samt ca 30stycken arvoderade ledare. I tjänsten ingår 

även föreningsadministration främst kring den verksamhet du ansvarar för men också andra 

administrativa uppgifter kan förekomma. Som breddansvarig rapporterar du till chefstränaren  

En viktig del i uppdraget är att bidra till helheten i verksamheten och att vara ett bra kollegialt stöd 

till övriga tränare och ledare i verksamheten. Vi tror på en verksamhet som präglas av engagemang, 

samarbete och delaktighet.  

Arbetstiderna följer verksamheten och behöver anpassas till när vår verksamhet är igång vilket 

betyder att det blir både kvällar och helger.  

Vi söker dig som:  

• är intresserad av simning, har bra förmåga att se individen och gruppen och kan lyfta simskolan till 

sin optimala nivå.   

• har tidigare erfarenhet av simning och simträning  

• har någon form av ledarutbildning, gärna inom simidrott  



• har goda egenskaper i organisation, samt har stor datorvana och behärskar de vanligaste 

programmen i Officepaketet.  

Vi erbjuder dig: Stort engagemang från tränar- och ledarkollegor, chefstränare, styrelse, simmare och 

föräldrar och lägger stor vikt vid en individuell utvecklingsplan.  

Tycker du det låter intressant, har du frågor kring tjänsten eller vill skicka in din ansökan är du 

välkommen att kontakta chefstränare Adam Schön. Sista ansökningsdag 30 april 2020, men vi träffar 

sökanden för intervjuer löpande och kan tillsätta tjänsten tidigare.  

Tjänsten som breddansvarig är på 100% och är en tillsvidareanställning med 6mån provanställning.  

Föreningen Uddevalla Sim är anslutna till Arbetsgivaralliansen. 

 

Adam Schön, Chefstränare 

adam@uddevallasim.se 

mobil: 076-82 62 622 

 

Peter Abrahamsson, Ordförande 

peter@uddevallasim.se 

 

mailto:adam@uddevallasim.se
mailto:peter@uddevallasim.se

