Är du vår simskoleansvarige/ kanslist?

Täby Sim behöver förstärka med en kollega i ledarstaben. Därför söker vi nu en
Simskoleansvarig med kansliuppdrag. Vi söker dig som har ett brinnande intresse
för simning, att leda och utveckla våra simskolebarn och ledare, mot sina egna och
klubbens mål, samt att du vill vara med och bidra till att Täby Sim fortsätter att vara
en av landets bästa simklubbar.
Täby Sim bildades 1974 och är en av Sveriges ledande simföreningar med idag 2300
medlemmar som på olika sätt är engagerade i föreningens framgångsrika bredd- och
tävlingsverksamhet. Vi har ett mycket stort och bra upptagningsområde samt
bedriver större delen av vår verksamhet på Tibblebadet, en 50 m inomhusbassäng
med mycket goda träningsmöjligheter. Inom en snar framtid kommer en ny modern
simanläggning att projekteras i Täby vilket kommer att skapa än större möjligheter för
föreningen att ta nya spännande kliv i framtida utveckling.
Som Simskoleansvarig är du med och tar planeringsmässigt ansvar för
simskoleverksamheten, som innefattar simskola på Tibblebadet, samt
sommarsimskola på två ytterligare bad. Du är också ett stöd till vår breddverksamhet.
I tjänsten ingår även föreningsadministration främst kring den verksamhet du
ansvarar för men också andra administrativa uppgifter. Som simskoleansvarig
rapporterar du till Breddansvarig.
Du som simskoleansvarig i Täby Sim ingår i en grupp ledare där du förväntas bidra
med kunskap, erfarenhet och utveckling. En viktig del i uppdraget är att bidra till
helheten i verksamheten och att vara ett bra kollegialt stöd till övriga tränare och
ledare i verksamheten.
Vi tror på en verksamhet som präglas av engagemang, samarbete och delaktighet.
För att nå framgång i bassängen krävs att man finner sig väl tillrätta i vårt tränarteam
och där bidrar till utveckling och framgång.
Tjänsten som simskoleansvarig är på 100% och gäller ett år från tillträde, men
kan anpassas vid behov.
Täby Sim är anslutna till Arbetsgivaralliansen.
Arbetstiderna är när vår verksamhet är igång vilket betyder till stor del kvällar och
helger.

Vi söker dig som:
• är intresserad av simning, har bra förmåga att se individen och gruppen och kan
lyfta varje simmare till sin optimala nivå
• har tidigare erfarenhet av simning och simträning
• har någon form av ledarutbildning, gärna inom simidrott
• har sinne för ordning, reda och organisation, samt har stor datorvana och
behärskar de vanligaste programmen i Officepaketet.
Vi erbjuder dig:
Stort engagemang från tränar- och ledarkollegor, verksamhetsansvariga, klubbchef,
styrelse, simmare och föräldrar.
Tycker du det låter intressant, har du frågor kring tjänsten eller vill skicka in din
ansökan är du välkommen att kontakta Klubbchef Mats Lennerthson.
Sista ansökningsdag 5 augusti, men vi träffar sökanden för intervjuer löpande
och kan tillsätta tjänsten tidigare
Mats.lennerthson@tabysim.se
076–9431967

