
 
 
Täby Sim söker ansvarig för simkunnighet! 
 
Täby Sim har i dagsläget drygt 2500 medlemmar och bedriver från årsskiftet huvudsakligen 
verksamhet i Täby Nya Simhall samt under sommarhalvåret även i Norskogsbadet och 
Kvarnbadet. Nu har den efterlängtade flytten av verksamheten till den nya simhallen i Täby 
blivit av. Där kommer vi att kunna bedriva en ännu större och efterfrågad verksamhet. 
 
Nu söker vi dig som verkligen gillar att jobba med barn och ungdomar och som precis som 
vi tycker att det är livsviktigt att få chansen att lära sig att simma! 
 
Mer om verksamheten 
Till området simkunnighet hör förutom simskola, skolsim och privatundervisning även 
vuxensimskola och simkunnighetsaktiviteter i samarbete med andra aktörer. Täby Sim 
arbetar och utbildar sina tränare efter Svensk Simidrotts ”Simlinjen” samt vår interna 
utbildningsplan. 
 
Om rollen 
Parallellt med att driva och utveckla befintliga simkunnighetsaktiviteter söker vi nu dig 
som framöver även ska planera, starta upp och driva simkunnighetsområdet i den nya 
simhallen! Vi ser fram emot en ny kollega som kommer med nya ögon och nya idéer! 
 
Rollen är bred och omväxlande, exempel på ansvarsområden och arbetsuppgifter: 
 

• Tillsammans med klubbchef och övriga tränarteamet planera och utveckla 
verksamheten på lång och kort sikt med t.ex. aktiviteter, struktur, arbetssätt, 
marknadsföring och uppföljning. 

• Rekrytera, bemanna och leda tränare/ledare. 

• Praktiskt arbete i den dagliga verksamheten t.ex. med schemaläggning, leda egna 
grupper, information till och dialog med tränare/ledare och deltagare, intern 
samverkan med kollegorna på kansliet för klubbgemensamma uppgifter. 

• Administration av aktiviteter i vårt system ”Kansliet online”  

• Samarbeten med Täby Kommun, Svensk Simidrott, andra idrottsklubbar eller skolor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utbildning och erfarenheter 

• Vi söker dig som har +5 års arbetslivserfarenhet och som tycker om dialog med andra 
människor; barn, ungdomar och vuxna i verksamheten såväl som föräldrar, 
samarbetspartners och arbetskamrater. 

• Om du har tidigare erfarenhet som t.ex. fritidspedagog, lärare, barnskötare, 
idrottsledare/tränare eller liknande är det högst meriterande. 

• Du är simkunnig och har tidigare erfarenhet av simning/simträning i någon form. Har 
du redan utbildning inom Svensk Simidrotts ”Simlinjen” är det ett stort plus. 

• Du har B-körkort och eftergymnasial utbildning med inriktning pedagogik, gärna inom 
idrott. 

• Det är ett krav att du kan tala och skriva både på svenska och engelska. 

• God datavana och kunskaper i officepaketet är nödvändigt för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna. 

 
 
Vem är du 
Vi söker dig som tycker att det är roligt att gå till jobbet, för det gör vi.  Inte är rädd för att 
hugga i och få saker gjorda – samtidigt som du också har förmåga att tänka efter, planera 
och följa upp verksamheten. Du måste kunna arbeta självständigt och ta ansvar för ditt eget 
område men också gilla att jobba med andra och inte känna prestige i vad som är ”ditt eller 
mitt jobb” – har vi ett gemensamt mål så hjälps vi åt!  
 
 
Vilka är vi 
Täby Sim är en stor klubb med fantastiska simmare och många engagerade föräldrar som är 
med i verksamheten t.ex runt våra tävlingar som funktionärer, riggare, i sekretariatet, i 
klubbshopen mm. Vi är 7 personer som arbetar heltid på kontoret och som nu ser fram emot 
att få en ny kollega i den viktiga rollen som ansvarig för Simkunnighet. 
 
 
Tjänsten som ansvarig för simkunnighet är på 100% men kan diskuteras.  
Arbetstiderna är när vår verksamhet är igång vilket betyder till stor del kvällar och helger.  
Täby Sim är anslutna till Arbetsgivaralliansen.   

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 8 januari, men vi träffar sökanden för intervjuer löpande och kan 

tillsätta tjänsten tidigare  

Mats.lennerthson@tabysim.se  

076–9431967  

 


