Karlstads SS söker nu en huvudansvarig simtränare
Vill du leda och utveckla en snart 100-årig simförening med höga mål?
Vi har allt från lagidrotten vattenpolo till simhopp, parasimning och simning i vår
verksamhet. Just nu är vi cirka 850 medlemmar men siktar på att bli många fler.
Karlstads SS söker dig som älskar simidrott! Du kommer ha huvudansvaret för
simverksamheten samt tränaransvaret för vår mästerskapsgrupp. Dessutom ingår ansvar för
tränings- och tävlingsplanering för våra grupper NUSS, Sum-Sim och Mästerskapsgruppen.
Du kommer att vara direkt underställd simkommittén och ansvarig för att driva och utveckla
simverksamheten. Till din hjälp har du din tränarstab samt styrelse och övriga kommittéer
(marknad, föräldrakommitté med flera). Om du vill vara en del av ett långsiktigt arbete och
utveckla simidrottsentusiaster nu och i framtiden är du rätt person för oss.
I tjänsten ingår att leda och fördela arbetsuppgifterna inom tränarstaben. Du kommer att hålla
tränarmöten och även stödja och utveckla klubbens övriga simtränare med planering och
uppföljning. Som ledare har du förmågan att se varje simmare men även att utveckla dina
tränarkollegor. Du ska ha en god förmåga att lyfta såväl individen som hela gruppen samt
kunna kommunicera med simmare, tränare och föräldrar.

Kvalifikationer
Du som söker har dokumenterad erfarenhet av att leda. Du är utbildad i Svenska
Simförbundets regi och är väl förtrogen med Simlinjen (utvecklingstrappan) eller har annan
likvärdig utbildning. Förutom detta har du god kommunikationsförmåga och kan driva
förändringar på ett positivt sätt.
Tjänstens omfattning är 75-100% efter överenskommelse och kan komma att inledas med en
provanställning. Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär att timmarna är oreglerade
och omfattar dagtid, kvällar och helger.
Ansökan bestående av CV och personligt brev mejlas till simkommittén Sofia Mathisen
fiamathisen@gmail.com och ordförande Andreas Wilde andreas.wilde.swe@gmail.com.
Urvalet sker löpande varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan snarast, dock senast
2020-02-28. Frågor om tjänsten besvaras av Sofia Mathisen eller Andreas Wilde
Inför beslut om anställning kommer vi begära att få se ett begränsat utdrag ur
belastningsregistret. Information om hur man kan få ut detta finns på www.polisen.se

