
 
 
 
 

 
 

 

Besöksadress Postadress Telefon Hemsida        Bankgiro  Org.nr. 

Sollentuna Stubbhagsvägen 2 08-96 57 65        www.turebergsim.se       5664-4156 814800-6631 

Sim & Sporthall 192 51 Sollentuna kansli@turebergsim.se 

 
Turebergs simklubb finns i Sollentuna, strax utanför Stockholm. Vi har ca. 1700 aktiva medlemmar, från 

simskola till elitnivå. Verksamheten bedriver vi i Sollentuna sim & sporthall. 
 

Vi söker simskoleansvarig. 
 

Som simskoleansvarig är du simlärare för en del av våra grupper och du sköter 

administrationen för vår simskoleverksamhet. Du ansvarar för att tillsammans med våra övriga 

simlärare säkerställa att simskoleverksamheten håller hög kvalité och säkerhet. I arbetet ingår 

även en större del föreningsadministration såsom registerhållning, fakturering, registrering av 

inkommande betalningar etc.  

Jobbet passar dig som… 

- har erfarenhet och relevant utbildning som simlärare.  

- behärskar svenska i tal och skrift. 

- har god administrativ förmåga och datorvana, där du behärskar Officepaketet och är 

bekant med SportAdmin. 

- har stort intresse för utvecklingsarbete, både vad gäller individer och verksamhet.  

- är självständig samt fungerar bra i team. 

- är en engagerad, positiv och drivande person med god planeringsförmåga. 

 

Hos oss får du ett helt gäng nya kollegor. På kansliet jobbar du tillsammans med chefstränare, 

klubbchef och breddutvecklare. Ute i simhallen träffar du våra simlärare, tränare och 

gruppföräldrar, runt 50 personer som varje vecka ser till att verksamheten rullar. Såklart träffar 

du också alla härliga simmare som sätter guldkant på tillvaron här i klubben. 

 

Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning 6 månader. 

Omfattning: I första hand heltid, men annan omfattning kan diskuteras.  

Arbetstiderna: Följer verksamhetens tider. 

Lön: Enligt överenskommelse. 

Start: Enligt överenskommelse. 

 

Din ansökan med CV och personligt brev, vill vi ha per mail till jcs@turebergsim.se snarast, 

dock senast den 27 december.  

Observera att inkommande ansökningar kommer att behandlas löpande och att tjänsten kan 

komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång. 

Vid anställning behöver du visa avsett utdrag ur belastningsregistret. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Josefin Sjövall på ovanstående mailadress eller på 

telefonnummer 070-7253996. 

 

Se vår hemsida turebergsim.se 

     
    
 
     


