
    
 
 
Med drygt 2500 medlemmar bedriver Täby Sim sin verksamhet i Tibblebadet och under 
sommarhalvåret även i Norskogsbadet samt Kvarnbadet i Vallentuna. Våra ledord är 
Schyssta tillsammans för livslång framgång! 
 
Var med och påverka framtiden - nu söker vi en verksamhetsutvecklande simtränare  till 
våra verksamheter 
 
Flytten till Nya Simhallen i Täby motiverar oss att ytterligare utveckla vår verksamhet och  att 
utveckla helheten i klubben  är en mycket viktig del.  
 
Vi söker dig som tycker simkunnighet och simträning för barn och ungdomar är livsviktigt 
och som vill bidra till att fler aktiva simmare erbjuds en hälsosam idrottsvardag - på hög 
nivå.  
 
Som verksamhetsutvecklare är du drivande och en spindel i nätet i vår tränings- och 
tävlingsverksamhet. Tillsammans med vår chefstränare och övriga teamet ansvarar du också 
för utvecklingen av våra grupper främst med yngre simmare. Förutom att du ingår och bidrar 
i tränarteamet är du själv tränare för ett antal grupper. Du ansvarar både för tränarnas 
fortbildning och säkerställer att verksamheten håller jämn hög nivå. I rollen ingår också 
tillhörande föreningsadministration, budgetering och ekonomiuppföljning 

Verksamhetsutvecklaren blir en ambassadör och förebild i och för Täby Sim. Det är 
betydelsefullt att du som vi, trivs och motiveras av att ligga i framkant och att söka nya vägar 
för utveckling för dig och våra simmare. Inom ansvarsområdena ingår arbetsuppgifter som 
dessa: 

- Idéer och strategier som utvecklar och underlättar lärande för våra simmare och 
övriga ledare i tränarteamet.  

- Delta i arbetet med att vägleda och utveckla klubbens tränarkår 
- I samråd med Chefstränare årligen upprätta verksamhetsplan och budget 
- Planera, genomföra, följa upp och administrera vår breddverksamhet 
- Samarbeta över gränerna till simskola och tävlingssimning 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rollen passar dig som 

• har ett starkt engagemang och stort intresse för simning och människor 

• har akademisk eller annan likvärdig  utbildning, meriterande om den är inom idrott 
och/ eller simning 

• har vana och kunskap om budgetering och ekonomisk uppföljning 

• är intresserad av simning, har mycket god  förmåga att se individen och gruppen och 
kan lyfta varje simmare till sin optimala nivå 

• sedan tidigare har erfarenhet av simning och simträning nationellt, men gärna 
internationellt   

• i sin tränarroll upplevs vara snäll, hjälpsam, omtänksam och fungerar i team 

• har körkort B  

• kan kommunicera enkelt utifrån din omgivning både på svenska och engelska 

• är trygg med digitala vertktyg och har mycket goda kunskaper i office365? 

• gärna har erfarenhet från föreningsverksamhet 

• gärna briljerar med fler språkkunskaper utöver svenska och engelska 
 

 
Om du har ett brinnande intresse för simning, att leda och utveckla våra simmare och 
verksamhetenmot sina egna och klubbens mål samt, en stark vilja att vara med och bidra i 
vår framtid där Täby Sim tar klivet att bli en av landets bästa simklubbar också på seniornivå 
– då delar vi bilden av bra förutsättningar för jobbet.  

Allt arbete sker i en prestigelös samverkan med övriga i tränarteamet. Klubben har med sina 
2500 simmare, tränare och många engagerade föräldrar en ovanliggemenskap vi är väldigt 
stolta över.  Vi är i dagsläget  personer som arbetar heltid på kontoret och drygt 50 
arvoderade tränare som nu ser fram emot förstärkning i dig som  ny kollega  

 
Tjänsten är på 100% och tillsvidare, vi tillämpar provanställning.  
Arbetstiderna är i huvudsak förlagda när verksamhet är igång vilket betyder stor del kvällar 
och helger. Täby Sim är anslutna till Arbetsgivaralliansen.   
 
Tycker du det låter intressant? Välkommen med din ansökan eller dina frågor kring tjänsten 

till Klubbchef Mats Lennerthson mats.lennerthson@tabysim.se  076-9431967 eller 

Chefstränare Per Edelholm per.edelholm@tabysim.se  072-9425870  

Sista ansökningsdag 11 juli, men vi träffar sökanden för intervjuer löpande och kan tillsätta 

tjänsten tidigare. Ansökan med CV och personligt brev skickas till 

mats.lennerthson@tabysim.se  
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