
 

 

 

 

 

 

Växjö Simsällskap söker ansvarig för simskola och kursverksamhet 
 
 
Växjö Simsällskap är en förening med cirka 2000 medlemmar som bedriver simskola samt barn- och 
ungdomsverksamhet inom simning, simhopp och konstsim. Vi har även en stor vuxenverksamhet med 
nybörjarkurser, crawlkurser och Masters. Vi är en förening öppen för alla, där det både ska finnas 
utrymme för bredd- och elitverksamhet. 
 
Vi söker nu en ny medarbetare som ska förvalta och utveckla simskole- och kursverksamheten i 
föreningen.  
 
Idag har vi cirka 800 barn i simskola varje termin. Vi bedriver även intensivkurser i simskola på 
skolloven och har på uppdrag av Växjö kommun hand om sommarsimskolan där upp mot 1000 barn 
deltar. I vår kursverksamhet ingår vuxensim (för nybörjare), vuxencrawl samt simträning för 
funktionshindrade. Vi arbetar efter Svenska simförbundets simlinje och har en tydlig röd tråd när det 
gäller kunskapsnivåer från simskolan till elitverksamheten.  
 
Arbetsuppgifter 
Som simskoleansvarig kommer du att ansvara för simskoleverksamheten och kursverksamheten när 
det gäller planering av grupper och ledarrekrytering. Cirka 8 timmars undervisning i veckan ingår i 
tjänsten. Du kommer att arbeta nära kanslichef, assisterande simskoleansvarig samt breddansvarig, 
men också samarbeta med fastanställd personal i övriga sektioner. Du behöver ha god datorvana. Vi 
arbetar i programmet Sportadmin.  
 
Utbildning/erfarenhet 
Du har gått hela eller delar utav Svenska Simförbundets utbildningstrappa och har tidigare erfarenhet 
av att jobba med simskola/simträning. Pedagogisk kunskap om barn och ungdomar samt goda insikter i 
svenska simlinjen är meriterande. Universitet/högskoleutbildning inom idrottsvetenskap är också 
meriterande.  
 
Tjänstens omfattning 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid där arbetstid på kvällar och helger ingår. Vi har dock som 
policy att man alltid får en vardag ledig när man är schemalagd en helgdag. Kollektivavtal finns.  
 
Tillsättning 
Tjänsten ska tillsättas 2 augusti 2021 eller så snart som möjligt därefter.  
 
Sista ansökningsdag 
Välkommen att skicka in din ansökan via e-post senast 23 maj. Intervjuer görs löpande. Märk mejlet 
”Ansökan simskoleansvarig”. Eventuella frågor besvaras av Marie Larsson, kanslichef eller Frida Yman, 
Simskoleansvarig. 
 
Kontaktuppgifter 
kansli@vaxjosimsallskap.com  
www.vaxjosimsallskap.com 
0470-46650 (mån-tis 13.00-15.00, tors 09.00-11.00) 
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