
 

SK Lödde söker Huvudtränare (heltid) 

 

Då vår huvudtränare lämnar föreningen söker vi nu en ersättare som 

tillsammans med övriga medarbetare kan vidareutveckla klubben för att nå dess 

mål och visioner. Är du vår nya medarbetare? Vill du vara med och forma 

föreningen i enlighet med Strategi 2025 och med målet att till fullo utnyttja möjligheterna som den 

nya simhallen i Kävlinge kommer att erbjuda? 

Tjänsten 

Vi söker huvudtränare med ansvar för tävlingsverksamheten. Du kommer också att vara ansvarig 

tränare för en eller flera tävlingsgrupper. Eftersom Kävlinge kommun har beslutat att anlägga ett 

nytt, större badhus i kommunen som ska stå klart 2023, kommer du som huvudtränare, tillsammans 

med representanter från styrelsen, att ingå i kommunens projekteringsgrupp för planering av det nya 

badet. Du rapporterar till styrelsen och deltar på styrelsemöten månadsvis. 

Din profil 

Simklubben Lödde söker dig som är en dynamisk, driven och engagerad simtränare som vill, kan och 

förstår vikten av att utveckla såväl den enskilde simmaren som gruppen. Du brinner för barn- och 

ungdomsidrott och tillsammans med övriga medarbetare och styrelse vill du bidra till att 

vidareutveckla klubben till en av Sverige och Skånes bästa. Du ska kunna arbeta självständigt så väl 

som i grupp, och har god samarbetsförmåga med övriga tränare/styrelse samt föräldrar. Du är 

strukturerad och proaktiv i ditt arbetssätt både administrativt som i träning och tävling. Vi ser gärna 

att du är utbildad inom SSF:s utbildningsstege och har god kunskap i ledarskap och om Idrotten Vill. 

Det är ett krav att du har dokumenterad erfarenhet som simtränare av ungdomar. Stor vikt läggs på 

personlig lämplighet.  

Arbetstiderna följer verksamhetens träningstider i simhallen som är förlagda till tidig morgon, 

kvällstid samt helger. Du förväntas i denna roll åka på tävlingar, större mästerskap samt läger. Tid för 

administration och planering förväntas du kunna hantera så att det passar övrigt schema på bästa 

sätt. För rätt person kan rollen komma att anpassas efter erfarenheter och bakgrund. 

Anställning och ansökan  
Ansökan med CV och personligt brev sänder du till: Rekrytering@sklodde.se  senast den 30 juni. 
 
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta:  
Ordförande Sofie Wergeland, 070-349 48 45 sofie.wergeland@telia.com 
Tränarkontakt Björn Lundin, 073-526 26 00 lundin.bjorn@gmail.com 
 
Om klubben 
Simklubben Lödde bildades 1976 och bedriver idag verksamhet från simskola till masterssimning och 

vuxenverksamhet. Klubben har under sina drygt 40 aktiva år fostrat flera framgångsrika 

tävlingssimmare på junior- och seniornivå. Idag har klubben drygt 450 aktiva barn och ungdomar 

samt ett 60-tal aktiva vuxna. Simlinjen ligger till grund för vår verksamhet, för så väl simskola som 

tävlingsverksamhet. Vi håller till på Tolvåkersbadet i Löddeköpinge men kommer 2023 att flytta till 

det nya badet i Kävlinge.  

Idag har klubben en heltidsanställd huvudtränare och en ekonomi- och kansliansvarig samt cirka 20 
timanställda tränare. SK Lödde har som mål att bli en av Sveriges 30 bästa simklubbar och en av 
Skånes 6 bästa klubbar. 
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