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Umeå Simsällskap söker Simskoleverksamhetsansvarig
Tjänsten:
Umeå simsällskap är Norrlands största förening och har en expanderande verksamhet. Vi söker en
person till tjänsten simskoleansvarig. Denna tjänst är på heltid och innefattar även administrativt
kansliarbete. Tjänsten är ett vikariat på 1 år med möjlighet till förlängning. Man kommer att jobba i
nära samarbete med vår ungdomsbreddansvarig, övriga simskolepersonal och sportchef.
Umeå simsällskap:
Umeå simsällskap är grundat 1927 och har som verksamhetsidé att erbjuda simidrott och triathlon som
glädjefyllda sporter för barn, ungdomar och vuxna. USS erbjuder förutom tävlingsverksamhet även
vattenpolo, triathlon, öppet vatten, masters, en omfattande simskola samt baby-minisim. Vi samarbetar
med Maja Beskow elitidrottidrottsgymnasium och erbjuder NIU i simning och triathlon.
Vi har verksamhet på tre platser, Navet (nybyggd 50 m bassäng med undervisningsbassäng som har
höj och sänkbart golv), Ersboda bad och gym (en undervisningsbassäng som vi driver i egen regi) och
Robertsfors simhall.
Umeå simsällskap har ca 2 500 medlemmar och har ungefär 1100 barn, ungdomar och vuxna i
simskola varje termin.
Klubben har en stabil ekonomi och organisation. USS har tolv tillsvidareanställda och ca 100
timanställda. Vi har en omsättning på runt nio miljoner kronor.
Umeå
Umeå är en öppen och nytänkande universitetsstad som erbjuder stora möjligheter till
kompetensutveckling och vidareutbildning. Här finns två universitet med totalt ca 35 000 studenter.
Flera av kurserna och programmen har en stark idrottsprofil. Umeå är med sina 125 000 invånare
Norrlands största stad.
Befattningen:
Innebär att man är ansvarig för simskoleverksamheten. Man planerar verksamheten, organiserar och
utbildar ledare, samt rekryterar nya ledare. Tjänsten innefattar även visst budgetansvar för
breddverksamheten. Man jobbar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten.
Vi söker dig:
Som brinner för simning och är duktig på att jobba med barn och föräldrar. Vi söker en engagerad,
ambitiös ledare med mycket kompetens och vilja att utvecklas. Vi ser helst att du:
 har dokumenterad erfarenhet av simskola och simutveckling
 är utbildad inom SSF’s utbildningsstege eller liknande
 är utbildad kursledare eller har viljan att bli det
 är organiserad, självständig och kan samarbeta med flera parter.
 har en god datorkunskap och gärna har jobbat i Sportadmin.
En akademisk utbildning är meriterande.
Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär att de kan förläggas på kvällar och helger.
Sänd din ansökan, CV, samt löneanspråk via e-mail till: uss.sportchef@gmail.com senast tisdag den 1
juni 2021. Tillträde 16 augusti 2021 eller enligt ök.
Ansökan och eventuella frågor tas emot via e-post eller telefon. Du kontaktar sportchef Camilla
Johansson-Sponseller på ovan e-mail eller på: 0707-249148. Se gärna vår hemsida www.umesim.nu.
Välkommen med din ansökan!

