Falkenbergs Simklubb bildades 2012 och har vuxit under de senaste 9 åren till en förening med över
900 medlemmar.
Klubben bedriver simutbildning ifrån baby- till vuxensim samt en tränings- och tävlingsverksamhet
för barn,ungdomar och vuxna.
2016 tog vi över Falkenbergs Handikapps Simsällskaps verksamhet och har utökat antal aktiva barn
i simskolan och simmare med funktionsvariationer.
Vi söker dig som tycker om att leda och inspirera, du har initiativförmåga och ett brinnande
engagemang och lust att vara en del av vår verksamhet.

Om tjänsten
I rollen som simskoleansvarig kommer du att:
•
•
•
•
•

Utveckla, planera, genomföra, följa upp och säkra kvaliteten i baby-, mini- och simskolan
Ansvara för personalplanering och rekrytering av personal till simskoleverksamheten.
Ansvara för uppföljning, rapportering och annan löpande administration gällande
simskoleverksamheten.
Sköta kommunikation med föräldrar, kommunen, skolor och andra kontakter som har
koppling till simskolan och vara ett ansikte utåt för föreningen.

Om Dig
För att lyckas i denna roll tror vi att du är en engagerad, positiv och drivande person som kan arbeta
både självständigt och i team. Du är flexibel, har god samarbetsförmåga samt förmåga att se varje
individ och dess behov för att utvecklas. Du har även god administrativ förmåga och är kunnig i
Officepaketet.
Du har följande erfarenheter med dig:
•
•

Erfarenhet som ledare, gärna inom simning.
Utbildning inom eller erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet.

Det är meriterande om du är utbildad och licensierad simskolelärare/ babysiminstruktör

Vi erbjuder dig
•
•

Ett spännande och stimulerande uppdrag där du har stor möjlighet att påverka.
Möjlighet att forma och utveckla simskolan och bidra till klubbens långsiktiga utveckling.

Tjänsten som simskoleansvarig är mellan 50-75% och är en tillsvidareanställning med 6 månaders
provanställning. Du rapporterar till klubbchefen.
Arbetstiderna följer verksamheten och behöver anpassas till när vår verksamhet är igång vilket
betyder att det blir både kvällar och helger.
Falkenbergs Simklubb är medlem i Arbetsgivarealliansen.

Låter det intressant?
Vänligen skicka ditt CV tillsammans med ett personligt brev till kansli@falkenbergsk.se
Sista ansökningsdag 30 november 2021, men vi träffar sökanden för intervjuer löpande och kan
tillsätta tjänsten tidigare.

