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Simklubben Elfsborg

Simklubben Elfsborg i Borås söker

Ungdoms /
Juniortränare
till tävlingsverksamheten.

Simklubben Elfsborgs tävlingsverksamhet har under de
senaste åren uppvisat en positiv trend gällande
mästerskapspoäng och har utsetts till Årets förening i
Västsverige de senaste två åren. Vi huserar i Borås

hade 2018 över 2200
medlemmar, vilket gör
oss till Borås största
idrottsförening.
Vår målsättning är att
vara bästa simklubben
i Västsverige i ungdom
och juniorklasserna för
att från år 2025
systematiskt vara en
Topp-10 klubb i
totalpoäng för
ungdomar och juniorer
på nationell nivå.

Simarena samt utomhus på Alidebergsbadet under
sommarmånaderna, något som gör det möjligt för oss att
bedriva kvalitativ träning för rätt målgrupp. Ökande årskullar
i ungdomsåldrar gör att vi vill utöka, säkra och jobba mot vår
strategiska plan för 2025. Simklubben Elfsborg letar efter en
ny medarbetare som vill jobba med oss för att nå dessa
målsättningar.
Vi söker dig som brinner för tävlingssimning samt har erfarenhet och utbildning för att arbeta med
simmare i ungdom / juniorålder. Precis hur tjänsten kommer att se ut beror på dina kvalifikationer och
önskemål då vi är öppna för att omstrukturera vår befintliga personals roller. Vad vi däremot vet är att
vi kan erbjuda en kreativ miljö för långsiktig utveckling och möjlighet till självständigt arbete. Vi ser
gärna att du van vid lagarbete, är flexibel och kan sätta laget före jaget.
Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär eftermiddagar, kvällar och helger. I arbetsuppgifterna
ingår även medverkan på tävlingar och läger.
Tjänsten är på 75-100 %, beroende på din kompetens och önskemål.
Vi önskar att fylla tjänsten omgående eller efter överenskommelse.
Du ansöker genom att kontakta huvudtränare Claes Andersson claes@skelfsborg.com med CV,
personligt brev och löneanspråk. Övriga frågor kring tjänsten hänvisas också till Claes.
Ansökningar och intervjuer behandlas fortlöpande. Välkommen med din ansökan.
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Alidelundsgatan 12
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Kansli: 033-13 59 00
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skelfsborg.com

