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Mölndals Allmänna Simsällskap söker
verksamhetsansvarig träning och tävling
Sommaren 2023 är Mölndals nya simhall klar. Vi står därmed inför ett unikt läge för utveckling
och nytänkande. Vi söker därför dig, som älskar utmaningar, ser möjligheter i förändring och
som har stort eget driv.
Vill du vara med och utveckla en av Sveriges största simföreningar? Skicka in din ansökan
redan idag.
Detta är Mölndals Allmänna Simsällskap.
Mölndals Allmänna Simsällskap (nedan kallad MASS) är en ideell simförening strax söder om
Göteborg. Vi har årligen cirka 2500 medlemmar fördelat i våra verksamhetsområden
simkunnighet och träning/ tävling.
Vi bedriver sim-/ och teknikskola för alla nivåer inklusive grupper för barn med en
funktionsvariation. Vi bedriver också skolsim för Mölndals stad och Härryda kommun.
Föreningen har verksamhet alla dagar i veckan nästintill hela året.
I MASS kan du simma både om du valt simning som idrott och älskar att tävla men också om
du tycker att det är roligt i vatten och vill utvecklas i ett livslångt idrottande. Vår målsättning
är att ha en hög lägstanivå samt att vara representerade brett på mästerskap. Vi vill vara en
etablerad topp 10-klubb i Sverige.
Vi har vårt kansli i nära anslutning till badet och har i dag 9 heltidstjänster och cirka ett 40 tal
tim-/ och behovsanställda.
MASS strävar efter att vara ett föredöme för Sveriges simföreningar och vill vara en
nytänkande förening i takt med samhället. Vi vill vara ledande inom såväl simskola,
paraverksamheter och simidrott. Allt arbete i föreningen genomsyras av vår värdegrund och
vision.
MASS – där man vill vara. Tillsammans vinner vi.
Beskrivning av tjänsten.
I din roll som verksamhetsansvarig ansvarar du för föreningens sportsliga utveckling, avseende
både motion och tävlingssimning. Arbetet är varierat och du kommer att arbete både
administrativt på vårt kansli och operativt i de simgrupper där det finns behov. Du ingår i den
operativa ledningsgruppen tillsammans med klubbchef och andra verksamhetsansvariga.
Tjänsten är heltid, tills vidare och med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är
varierad, både kvälls- och helgarbete kommer att förekomma och du kommer rapportera
direkt till klubbchef.
Ansvarsområden
•

Du leder, utvecklar och följer upp verksamhetsområdet utifrån föreningens strategi,
verksamhetsplan och budget.

•

Du ansvarar för att verksamheten håller hög kvalité på såväl kort som lång sikt.
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•

Du har löpande kommunikation med andra aktörer, håller dig uppdaterad med den
senaste forskningen gällande fysiskaktivitet i allmänhet och simning i synnerhet samt
deltar i föreningens utveckling framåt.

•

Du ansvarar över fortbildning, ledartillsättning och schema för samtliga grupper inom
verksamhetsområdet. Detta görs i enlighet med gällande kollektivavtal, för att
säkerställa en god arbetsmiljö för alla våra tränare, såväl anställda som ideella.

Vi söker dig som har:
•

Relevant högskoleutbildning eller kunskaper som bedöms likvärdiga.

•

God ekonomisk förståelse, gärna erfarenhet av budgetarbete.

•

Mycket god kunskap om fysisk aktivitet i allmänhet och simning i synnerhet samt goda
kunskaper om barn och ungdomars fysiska och mentala utveckling.

•

God kunskap kring det ideella föreningslivets uppbyggnad och struktur.

•

Utpräglad servicekänsla samt god kommunikationsförmåga i tal och skrift.

•

Förmåga att nå mål, hålla deadlines och kommunicera på ett välstrukturerat sätt.

•

Tycker om och drivs av att leda och utveckla personal.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du är prestigelös och flexibel. Du tycker om att arbeta
mot uppsatta mål och är resultatinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga
och förmåga att leda i förändring.
Varmt välkommen med din ansökan.
Vi ber dig skicka din ansökan, CV och personligt brev. Senast den 7 oktober till klubbchef
Lindakatarina Ek på, lindakatarina.ek@mass.se Märk ansökan ”verksamhetsansvarig träning/
tävling”.
Ansökningarna kommer att hanteras löpande
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta klubbchef Lindakatarina Ek
072 24 53 480
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