Varbergs Sim står inför återuppbyggandet av en stor och kvalitativ simskoleverksamhet i
samband med att vi flyttar in i en nybyggd simanläggning i Varberg. Varbergs Sim är en ideell
förening som bedriver simundervisning, simträning och tävlingsverksamhetför barn, ungdomar
och vuxna. Vi är knappt 1000 medlemmar i vår förening och bedriver vår verksamhet för tillfället i
Veddige Simhall, under sommaren i Simstadion i Varberg och fr o m september 2021 i vår nya
simanläggning i Varberg.

Huvudansvarig Simskola, Varbergs Sim
Varbergs Sim söker dig som vill ansvara för och utveckla vår simskola. Du är intresserad
av att arbeta med barn och även med kontakterna med föräldrar. Du är en tydlig ledare
för våra unga simskolelärare och kommer ansvara för att alla får löpande utbildning,
dessutom har du förmågan att finna och rekrytera nya simlärare. Du sköter planering
och administration av hela simskoleverksamheten. Vi jobbar som ett team och du
kommer arbeta tillsammans med våra två kollegor som har ansvar för våra andra
verksamhetsområden. Vi hjälper varandra inom alla delar av klubbens verksamhet.
Tjänsten är uppdelad på ungefär halvtid som simskolelärare och halvtid som
administratör och ledare av simskolan. Om du inte redan har utbildning som
simskolelärare så kommer du att få gå de kurser som behövs.
Det är du som simskoleansvarig som säkerställer att verksamheten håller en hög
kvalitet och utvecklas.

Du-

är en engagerad, positiv och drivande person
har utbildning/erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet
har god administrativ förmåga och datavana att sköta register och kontakter
kan både jobba självständigt, men även fungera bra i team och som ledare
har förmåga att uttrycka dig även i skrift eftersom du sköter uppdateringar,
marknadsföring och information på klubbens webbplats och på Facebook.

-e
Erfarenhet av simskola är ett stort plus men inte en nödvändighet, vi ordnar de
utbildningar du behöver.
Tjänsten är på 80-100%, där arbetstiderna följer verksamheten.
Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2021-02-15
Ansökan och frågor om befattningen skickar du till Varbergs Sims
verksamhetsansvarige, Pierre Johansson. Mail pierre@varbergssim.se eller
telefon 076 019 08 98.

