Uddevalla Sim söker ny
Siminstruktör
Uddevalla sim är en ideell förening som bildades 2008 efter en sammanslagning mellan Uddevalla
Sim förening och Skärets Simsällskap. Föreningen representerar en sammanlagd erfarenhet av 140
års simverksamhet. Vi har cirka 1300 medlemmar och för att bedriva verksamheten har vi ett
trettiotal anställda, varav sex på heltid.
Vår stora simverksamhet har bidragit till att föreningen även lyckats nå väldigt bra resultat både
avseende ökad simkunnighet och i tävlingssammanhang. Föreningen är i dagsläget placerad på
tredje plats i Västsverige där vi tampas med föreningar från t.ex. Halmstad, Göteborg och Borås. Vår
ambition är att fortsätta utveckla såväl bredd som elit.
Vi ses som en progressiv och attraktiv förening som tillsammans med Uddevalla Elit Idrotts
Gymnasium (NIU) lockar simmare och tränare från hela Sverige.

Vi söker dig:
Du som har ett stort hjärta, är positiv, resultatinriktad och handlingskraftig. Du älskar simidrotten
och brinner för att leda, entusiasmera och utveckla barn och ungdomar till duktiga och
framgångsrika simmare. Du vill påverka och bidra till att vår verksamhet blir ännu bättre i framtiden.
Du ser fram emot att arbeta i en teaminriktad arbetsgrupp tillsammans med vår klubbchef,
Huvudtränare, Breddansvarig, övriga tränare, personal och styrelse.
Som Teknik och Breddinstruktör kommer du att vara en nyckel person inom föreningens
simutbildningsverksamhet där du kommer att ha huvudansvar för ett flertal simskole- och teknikgrupper där du även tar hand om administration och föräldrakontakter.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
•
•
•
•
•
.

Delta i planering och organisation av föreningens simutbildningsverksamhet inkl intagningar.
I detta ingår även handikappsverksamhet samt sommarsimskola, övrig märkestagning mm.
Delta instruktörsmöten.
Vara delaktig i planering och utförande av interna tävlingar inklusive inbjudningar, beställa
medaljer, skicka ut startlistor/resultatlistor etc.
Delta i arbetet kring Bamseskutt och Utmanarsim med inbjudan, medaljer, priser, kontakter
med partners, sponsorer mm. Funktionärer, anmälan och resultathantering tillsammans
med Breddansvarig, ungdomstränare, huvudtränare och tävlingskommittén.
Ge god service till föreningens medlemmar.

Kvalifikationer:

Du är utbildad och certifierad i Svenska Simförbundets regi samt har tidigare erfarenhet som
ledare inom teknik och breddverksamhet
Du har god administrativ förmåga och datorvana.
Omfattning:
Tjänstens omfattning är 100%. Kollektivavtal finns med Unionen.
Arbetstiderna är oreglerade – dagtid, kvällar och helger och planeras i samråd med övriga i
organisationen.
Ansökan:
Ansökan, bestående av CV och personligt brev samt eventuella löneanspråk skickas till
Klubbchef, Fredrik Larsson fredrik@uddevallasim.se
Senaste ansökningsdatum 15 oktober 2018.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Fredrik Larsson (klubbchef)
telefon 073-5003385
Magnus Josephson (ordförande)
telefon 070-8212672
I samband med anställningsintervju kommer vi att begära att få se ett begränsat utdrag ur
belastningsregistret. Information om hur man kan få ut detta finns på www.polisen.se.

