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Vi söker en Vattenpolo-coach 

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. 

Vilka är VSS vattenpolo? 

VSS vattenpolo är en simidrottsförening som vill få igång sin barn- och ungdomsverksamhet i vattenpolo. Just 
nu har vi tio deltagare i barnverksamheten och 6 deltagare i seniorverksamheten. VSS har sedan hösten 2020 
genomfört en riktad satsning på att få igång vattenpolon i vår förening igen och nu är vi redo för nästa steg.  

Vem är du? 

Vi tror att du är en ansvarstagande person som gillar lagidrott och teambuilding. Du har lätt för att skapa nya 
kontakter och få alla deltagare i ett lag att känna sig sedda. Att ha förkunskaper i vattenpolo är inte ett krav 
men det kan så klart underlätta för dig. Vi tror dock att det viktigaste är att du är en trygg lagledare som trivs 
i att leda barn och ungdomar inom idrott. Förutom din sociala kompetens tror vi att du vill föra föreningens 
vattenpoloverksamhet framåt. Du ser möjligheter där andra ser hinder och du vill, precis som vi, att VSS barn 
och ungdomar i vattenpolo ska bli spelare att räkna med i elitserien om några år. Du klarar även av att 
kommunicera på svenska i både tal och skrift. 

Vad får du av oss? 

VSS har bedrivit vattenpolo i sin förening i över 60 år (ännu längre?) och kunskap om vattenpolo finns hos 
våra nuvarande spelare inom vuxenverksamheten. Du kommer att erbjudas en projektanställning på 10 
timmar i veckan varav 7 timmar är schemalagt kvällstid (sön, mån, tis och tor) när träningen bedrivs. Övrig 
tid är planeringstid som du själv bestämmer över. Då är du välkommen att vara på VSS kansli tillsammans 
med dina kollegor om du vill. Du kommer att få en enkel introduktion i vår verksamhet och därefter kommer 
du att få planera din tid på det sätt du tror är bäst. 
 

https://www.vasterassim.nu/


 

 

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 
 
Det är meriterande om du tidigare har haft ledarerfarenhet av föreningsidrott. Du talar obehindrat svenska 
och engelska. 

Tjänsten och ansökan 

Tjänsten är en projektanställning april-december. Det finns även möjlighet till förlängning om utfallet blir 
positivt. VSS tillämpar provanställning. Föreningen är ansluten till Arbetsgivaralliansen. Arbetstiderna följer 
verksamheten, vilket i dagsläget betyder söndag ca 17:30-18:30, måndag, tisdag och torsdag 19:30-21:00.  
 
Ansökan via mail till ansokan@vasterassim.nu senast 30 april. Rubrik VATTENPOLO-COACH. Bifoga CV och 
personligt brev samt gärna 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 

Lisa Ojanen, Bredd- och utvecklingsansvarig 
lisa.ojanen@vasterassim.nu  
 
www.vasterassim.nu  
Vi finns även på Insta och Facebook 
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