
 

General Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

Södertörns Simsällskap söker en Breddansvarig 

Södertörns Simsällskap är en av Sveriges största klubbar med närmare 3000 medlemmar 

och har under decennier utvecklat simmare till landslagssimmare. Södertörns Simsällskap 

grundades år 1967 och verkar i 2 kommuner med verksamhet i Torvalla-, Huddinge-, 

Skogås -samt i Vårby simhall där Södertörn även står för driften av hallen. Klubben 

bedriver såväl simskola som tävlingssimning, från nybörjare till bäst i världen. 

Föreningen har under våren inlett en förändrings- och förbättringsprocess av 

verksamheten, för att leva upp till klubbens verksamhetsidé att vara en Modern - 

Framgångsrik – Förtroendegivande och Utvecklande förening som bygger på den Svenska 

Simlinjen. Detta innebär att vi har gjort förbättringar och förändringar i såväl i 

organisationen som gruppstrukturen samt ett omfattande värdegrundsarbete där styrelse, 

anställda och ideella har ingått i arbetet. Dessa förändringar anseende organisation och 

grupper kommer att gälla från hösten 2021, medan den gemensamt fastställda 

värdegrunden gäller från nu!” 

 

Om Tjänsten: 

För att ta vidare vår strategi och fortsatta utveckling söker vi en breddansvarig som ska 
ansvara för utveckling, drift och tillväxt av Södertörns stora breddverksamhet med fokus 
på kvalitet och hållbarhet utifrån simlinjen. Södertörn har verksamhet i två kommuner och 
verksamhet i fyra hallar, och breddansvarig kommer därför att arbeta i två kommuner och i 
de olika simhallarna som föreningen bedriver verksamhet i.  
Tillsammans med övriga i breddteamet ingår bland annat följande arbetsuppgifter: 
 

• Planera för alla gruppernas lektioner samt bassängschema 

• Rekrytera och handleda simledare 

• Följa upp och arbeta med satt budget 

• Personalansvar för simledare samt administration kopplat till detta 

• Medlems- och föräldrakontakter 

• Deltaga vid ledarmöten och internutbildningar inom breddverksamheten. 

• Delaktig i hantering av närvarokort och LOK rapport så att simledare och tränare 
sköter dessa. 

• Hantering av utvecklingsmålen enligt Simlinje protokollen inför nästa termin. 

• Delaktig i att och utveckla föreningens verksamhet med lovaktiviteter, 
privatlektioner samt även nya tankar 

 
 



 

General Information 

Erfarenhet och kunskap 
 
Som person är du driven och resultatorienterad. Du har ett prestigelöst 
förhållningssätt och har lätt för att skapa relationer samt motivera andra. 
Vidare söker vi dig som också är social, ansvarsfull, systematisk och har energi.  

 

• Relevant akademisk utbildning. 

• Erfarenhet av att arbeta med målstyrning och uppföljning 

• Strukturerad personlighet med förmåga att fokusera på rätt saker, prioritera och 
sätta mål 

• Tidigare erfarenhet av att leda andra är meriterande 

• Simassistent nivå 1 

• Simlinje 2    

• HLR 

• Lic simlärare (bibehålla eller ha en plan att få en licens)  
 

 
Övrigt 

Tjänsten är en visstid på 20tim bredd + 20tim övrigt bredd alternativ kombineras med en 
tränarroll inom föreningen (40 tim/ vecka) baserad på Unionen / Idrott  
Verksamheten i Södertörns Simsällskap bedrivs till stor del på kvällar och helger, och 
arbete på obekväma arbetstider förekommer. Södertörns strävar efter att vara en hållbar 
föreningen och vill att våra anställda ska ha balans i livet. 
Vid anställning samt 1 gång per år begär vi utdrag belastningsregistret. 
 
 
Du kan läsa mer om Simlinjen sl_riktlinjer_2018.pdf (svensksimidrott.se) och om 
Södertörns simsällskap http://www.sodertornsim.se/ 
 
 
Ansökan och frågor: Du ansöker genom att skicka in ditt CV och personligt brev till 
styrelsen@sodertornsim.se  Sista ansökningsdag är 15juli 2021. Ansökningarna behandlas 
löpande och tillsättandet kan ske före sista ansökningsdag, skicka gärna in din ansökan 
redan idag.  
 
Frågor kontakta: 
 

- Sandra Luis, Teamledare Breddverksamehten: sandra@sodertornsim.se  
- Malin Siegfelt, ledamot ansvarig HR/personal på 073 655 0923 

 

https://www.svensksimidrott.se/globalassets/svenska-simforbundet-simkunnighet/dokument/sl_riktlinjer_2018.pdf
http://www.sodertornsim.se/
mailto:styrelsen@sodertornsim.se

