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Eskilstuna Simklubb söker
simskoleansvarig
- Vill du vara med i vår simskolesatsning?
Om oss
Eskilstuna Simklubb bildades 2010 efter en sammanslagning av två mindre simklubbar. Sedan dess
har vi vuxit och blivit en av Eskilstunas största idrottsföreningar med ca 1 000 medlemmar.
Vi bedriver verksamhet inom simning, simhopp, vattenpolo, livräddning och simning i öppet vatten.
Vår vision är att alla i Eskilstuna ska kunna simma och vi har som målsättning att fördubbla antalet
medlemmar inom tio år genom ökad gemenskap, trygghet och glädje.
Vårat kansli är beläget på Munktellbadet med tre anställda på 80-100%. Totalt i verksamheten har vi
ca 50 st arvoderade ledare. Vi har ett bra nätverk och goda relationer med såväl Munktellbadet som
Eskilstuna Kommun.
Ett bra samarbete har gjort att vi från och med höstterminen i år ansvarar för den kommunala
skolsimsundervisningen för årskurs tre vilket omfattar ca 1 300 elever per år. Vår egna simskola
består idag av ca 400 barn, ungdomar och vuxna och vår målsättning är att simskolan ska växa inom
alla områden genom en större satsning.

Om dig
•
•
•
•
•
•

Du har ett stort engagemang för simkunnighet och lätt för att skapa glädje, engagemang och
trygghet.
Du har lätt för att skapa goda relationer.
Du vill tillsammans med oss utveckla vår förening på ett roligt, långsiktigt och hållbart sätt.
Du har erfarenhet från att ha jobbat i simidrottsförening.
Du har gått hela eller delar av Simförbundets utbildningstrappa och har erfarenhet av att
jobba med simskola.
Du kan kommunicera på ett bra sätt i tal och skrift på svenska och gärna på andra språk.

Eskilstuna Simklubb
Holger Lindmarks Plats 4
633 61 Eskilstuna

kansli@eskilstunasimsklubb.se
www.eskilstunasimklubb.se

april 2022

Ansvarsområden som simskoleansvarig
•
•
•

Klubbens simskola från nivån baddare tom hajen
Simundervisning för ungdomar och vuxna
Kommunal simundervisning för elever i årskurs tre

I rollen som simskoleansvarig
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du tar ett planeringsmässigt ansvar för hela simskoleverksamheten som innefattar skolsim,
simskola under vår- och höstterminerna, sommarsimskola samt lovaktiviteter.
Du sköter all administration och medlemskontakt kring simskolan, men även andra
administrativa uppgifter kan förekomma vid behov.
Du leder, utbildar och rekryterar ledare
Du leder egna grupper som simlärare
Du utvecklar, planerar, genomför, följer upp och säkrar kvaliteten i simskolan
Du ansvarar för personalplanering och rekrytering av personal till simskoleverksamheten
Du ansvarar för uppföljning, rapportering och annan löpande administration gällande
simskoleverksamheten
Du sköter kommunikationen med föräldrar, kommunen, skolor och andra kontakter som har
koppling till simskolan
Du är ett positivt ansikte utåt för föreningen.
Du ingår i ledningsgruppen med övrig kanslipersonal som tillsammans jobbar med klubben
som en helhet.
Du leder ett team på ca sex deltidsanställda och 20 ideella simlärare.

Tjänsten och ansökan
Tjänsten som simskoleansvarig är på 100% och är en tillsvidareanställning med 6 månaders
provanställning. Arbetstiderna följer verksamheten och anpassas till när vår verksamhet är igång,
vilket betyder både kvällar och helger.
Skicka CV, personligt brev och referenser till ansokan@eskilstunasimklubb.se. Sista ansökningsdag är
20 maj 2022. Vi träffar sökanden för intervjuer löpande och kan tillsätta tjänsten tidigare.

Kontakt
Christoffer Andersson, Verksamhetsansvarig
christoffer@eskilstunasimklubb.se
070 478 09 06.
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