Simklubben S02 söker
simtränare i bredd- &
tävlingsverksamhet
Simklubben S02 Göteborg är en anrik förening med ca 650 medlemmar
från Göteborgsregionen. Klubben bedriver tävlingsverksamhet, breddverksamhet och
simskola. Simlinjen ligger till grund för all vår verksamhet som vi bedriver på fyra bad i
Göteborg. Vår huvudverksamhet sker vid Valhallabadet men vi har också verksamhet vid
Frölundabadet, Kärrabadet och Angered Arena. Vid Valhallabadet ligger också vårt
kansli. Idag har klubben en heltidsanställd huvudtränare och en anställd breddansvarig.
Samtidigt har vi ca 20 timanställda tränare och ledare. Föreningen arrangerar två egna
tävlingar varje år, Barracuda Race och Sjörövarsimmet, samt arrangerar ihop med
klubbarna i närområdet flera andra tävlingar.
Simtränare/Simlärare i Breddverksamheten

Arbetsbeskrivning
Tjänsten omfattar valfritt antal timmar/vecka beroende på den anställdes möjligheter.
Du kommer arbeta som simtränare eller simskolelärare i vår breddverksamhet med barn
och ungdomar i olika åldrar.
Arbetstiden är mestadels förlagd till eftermiddag, kvällstid och helger efter
överenskommelse med dig.

Vem är du?
Du är en engagerad simtränare gärna med tidigare erfarenhet.
Du är van att jobba med barn och ungdomar.
Du vill utveckla både dig själv och andra.
Du är bra på att jobba i team och ser möjligheter med att ha flera olika medarbetare.
Vänligen maila din ansökan med CV och Personligt brev till cattis@s02.nu
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Simtränare i Tävlingsverksamheten
Arbetsbeskrivning
Tjänsten omfattar överenskommet antal timmar/vecka beroende på den anställdes
möjligheter. Du kommer arbeta som simtränare i vår tävlingsverksamhet med barn och
ungdomar i olika åldrar. Arbetstiden är mestadels förlagd till eftermiddag, kvällstid och
helger.

Vem är du?
Du är en engagerad simtränare med tidigare erfarenhet från tävlingsverksamhet.
Du är van att jobba med barn och ungdomar.
Du vill utveckla både dig själv och andra.
Du är bra på att jobba i team och ser möjligheter med att ha flera olika medarbetare.
Vänligen maila din ansökan med CV och Personligt brev till chefstranare@s02.nu

Välkommen till oss i Simklubben S02
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