
Kom och bidra som vår nya Breddansvarige? 

Kungälvs Sim är en växande förening i en växande kommun och nu söker vi förstärkning! 

Vi söker en Breddansvarig, 50–100%, till vår kursverksamhet som innefattar Baby- och Minisim, 

Simskola samt Vuxenverksamhet. Har du ett brinnande intresse för simsporten samt tycker om att 

organisera, administrera, utveckla och leda verksamhet operativt, då är du helt rätt person i vårt 

team.  

Kungälv som ligger två mil norr om Göteborg är en kommun under stor utveckling och raskt ökande 

antal invånare samt med fina kommunikationer. Kungälvs Sim har ett bra upptagningsområde och 

vår verksamhet bedriver vi i Oasens Simhall. På sommaren har vi även tillgång till en uppvärmd 50 m 

bassäng. Inom en tre års period är planerna att en ny fantastisk inomhus simanläggning med 50 m 

bassäng samt bassänger för simundervisning, rehab mm skall stå klar. 

Arbetsuppgifter i rollen: 

Som Breddansvarig i Kungälv Sim tar du planeringsmässigt ansvar för Baby- Minisim och 

Simskoleverksamheten inkl Vuxenverksamhet. Därtill ansvarar du för våra kurser under 

sommarsimskola och lovsimskolor samt stöttar och leder våra drygt 15 stycken breddinstruktörer i 

deras arbete. Du kommer att jobba i ett team med vår Klubbchef på deltid, vår Ungdomsansvarige på 

deltid samt vår heltidsanställda Chefstränare.  

I tjänsten (vid heltid) ingår operativt instruktörsarbete 60% samt föreningsadministration 40%, 

främst kring den verksamhet du ansvarar för. Som Breddansvarig rapporterar du till Klubbchefen. Vi 

arbetar i en verksamhet som präglas av engagemang, glädje och delaktighet. Arbetstiderna följer 

verksamheten och anpassas till när vår verksamhet är igång vilket även innebär arbete på kvällar och 

en helgdag i veckan under våra kursterminer (tre terminer/år á 9 tillfällen).  

Egenskaper hos dig som söker: 

Vi söker en person som vill utveckla sig i en fin förening på frammarsch och du som är intresserad har 

en positiv personlighet, självgående samt en god förmåga att se & utveckla både individ och grupp. 

Du har tidigare erfarenhet av simning och simträning, meriterande är tidigare arbete i en 

simförening. Meriterande är om du har instruktörsutbildning inom Baby, Minisim samt Simskola. God 

datorvana och att du behärskar de vanligaste programmen i Officepaketet behövs för tjänsten. 

Låter det intressant sök! 

Sista ansökningsdag 31 juli 2021, men vi träffar sökanden för intervjuer löpande och kan tillsätta 

tjänsten tidigare. Tjänsten är beroende på sökande och erfarenhet/utbildning på 50–100% och är en 

tillsvidareanställning. Kungälvs Sim är anslutna till Arbetsgivaralliansen. Har du frågor kring tjänsten 

eller vill skicka in din ansökan är du välkommen att kontakta Dennis Fredriksson, Klubbchef. 

Kontaktperson: Dennis Fredriksson, dennis.fredriksson@kungalvsim.se, mobil: 0708-74 95 03; 

Sofia Öberg, styrelseledamot, sofia@obergskonsult.se mobil: 0703-94 25 02 
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