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Vi söker en Verksamhetschef för Fredriksbergsbadet
Om jobbet
Västerås simsällskap (VSS) bildades 1910 och har i mer än 110 år bedrivit simsport i Västerås. VSS är med
sina 1500 medlemmar en av de största föreningarna i Västerås. Våra medlemmar finns inom sektionerna
simsport, vattenpolo, vuxenverksamhet/Masters, simskola och triathlon. Vi kan stoltsera med att årligen ha
en jämn könsfördelning i våra medlemmar. VSS har ett eget kansli på Lögarängsbadet. Där finns fyra
heltidsanställda som planerar och organiserar all verksamhet för medlemmarna. Utöver dessa så har
föreningen ett 60-tal ledare som tränare eller simskoleinstruktörer. Dessutom stöttas föreningen genom
engagemanget från våra övriga ideella krafter i bland annat styrelsen och övriga arbetsgrupper.
VSS har av Västerås stad fått i uppdrag att bemanna och driva Fredriksbergsbadet intill Råbyskogen. Badet
står under uppbyggnad och beräknas bli klart lagom till sommarlovet. På badet finns bl a en bassäng, kiosk,
skugg- och solplatser för besökarna. Fredriksbergsbadet ska vara öppet under hela sommarlovet 9:30-17:30
och något kortade helgdagar.
Badets öppnande innebär ett samarbete med Västerås stad, Mimer, fritidsgårdar och VSS, där VSS kommer
att stå för driften av anläggningen. Här planerar vi för en verksamhetschef och ett team som sköter om allt. T
ex entré, kiosk, dagligt underhåll och säkerheten i bassängen. Västerås stad hjälper till med den yttre
säkerheten.
Kanske blir Fredriksbergsbadet årets roligaste nyhet. Vår förhoppning är att Fredriksbergsbadet blir ett nytt
centrum för närområdet och leder till att människor träffas och har roligt tillsammans, en ny mötesplats helt
enkelt.
Din roll
Din roll som verksamhetschef för Fredriksbergsbadet gör dig till spindeln i nätet.
Ditt uppdrag sträcker sig ett par månader utanför badets öppettider. Uppdraget börjar helst i april månad
där du kommer att med rekrytera ditt team. Här räknar vi med att hälften av de anställda kommer från VSS
ungdomsledare.
Innan badet öppnar kommer du att arbeta med att etablera kontakt med Mimer och barn & ungdomar i
närområdet. Detta gör du genom att besöka/samtala med fritidsgårdar och skolor. Att ha en god dialog med
stad, lokalområdet och ungdomarna är viktigt. Vår förhoppning är att vi genom barnen ska få fler familjer
aktiva i idrottsföreningar.
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En vanlig dag på jobbet innefattar schemaläggning, personal- och arbetsmiljöansvar, mediakontakter,
beställningar och så vill vi att du syns mycket ute på badet. Som verksamhetschef så blir ditt uppdrag att få
gästerna att trivas. Kanske genom enklare evenemang under dagarna som besökarna uppskattar. I
bassängen planerar VSS även för simskola efter stängning.
Det kommer att finnas en biträdande verksamhetschef att samarbeta med. Du har dessutom fler kollegor på
VSS kansli ett par kilometer längre bort, och här har du din arbetsplats fram tills dess att badet öppnar.
Västerås stad har satsat mycket på Fredriksbergsbadet som är en viktig del i att ge något roligt, lättillgängligt
till invånarna. Vi hoppas att du vill bidra till att deras vision blir sann.
Din profil
● Gillar att arbeta i team
● Har god kommunikativ förmåga där du blir ”spindeln” mellan alla ovanstående intressenter
● Trivs med att jobba med människor och framför allt barn- och ungdomar
● Har ordningssinne och är strukturerad, du får saker gjort
● Du har tidigare erfarenhet av liknande uppdrag
● Simkunnighet är ett krav
Vi har krav på att du tidigare haft något verksamhetsansvar och meriterande kan vara sim/idrottshallsjobb,
simlärarutbildning, ledarerfarenhet, ekonomiadministration, HLR och akutsjukvård. Du talar obehindrat
svenska och engelska samt innehar körkort B.
Tjänsten och ansökan
Tjänsten är säsongsarbete 40 timmar/vecka ungefär från april till oktober. Anställning 100%, med tillträde
efter överenskommelse. Föreningen är ansluten till Arbetsgivaralliansen. Arbetstiderna följer verksamheten
och du lägger själv schema för ditt team. Du blir anställd under VSS klubbchef.
Ansökan via mail till ansokan@vasterassim.nu senast 23 april. Rubrik VERKSAMHETSCHEF. Bifoga CV och
personligt brev samt referenser till tidigare arbetsplatser. Rekryteringsprocessen startar omgående och
urvalet kommer att ske löpande. I samband med anställningsintervju kommer vi begära att få se ett
begränsat utdrag ur belastningsregistret. Information om det finns på Polisens hemsida.
Kontakt
Stefan Horn, Klubbchef
stefan.horn@vasterassim.nu
0722520741
www.vasterassim.nu
Vi finns även på Insta och Facebook

