Tränare till mästerskapsgrupp / simskola
Stockholmspolisens
IF Simförening söker en tränare
med
delad
tjänst eller två tränare till våra mästerskapsgrupper och simskola. Vi söker dig
som är en driven och positiv ledare. Du har erfarenhet och utbildning inom
simning, pedagogisk undervisning och ett brinnande intresse att utveckla unga
simmare och barn.
Stockholmspolisens IF Simförening är en av Sveriges mest framgångsrika simklubbar.
Verksamheten omfattar såväl nybörjarsimning och ungdomselit som vuxensimning och Masters. I
klubben finns idag fem anställda samt ca 40 arvoderade simtränare. Det finns även personal som
ansvarar för administration och ekonomi. Föreningen har en stabil ekonomi och en engagerad och
aktiv styrelse. Stockholmspolisens IF Simförening bedriver för närvarande verksamhet vid åtta
simhallar i Stockholm.

Befattningsbeskrivning
Tävlingssim 50%
- Ansvara för en av tävlingsgrupperna.
- Tillsammans med huvudtränare planera och genomföra träning, tävling och
läger för klubbens högsta nivåer.
- Vara delaktig i klubbens övergripande utvecklingsarbete genom att bidra
med kompetens och idéer.
- Vara ett ansikte utåt för klubben.
Simskola 50%
- Organisera och planera breddverksamheten utifrån de strategiska mål
klubben har satt upp tillsammans med den breddansvarige.
- Utveckla breddverksamheten och inspirera dess tränare.
- Stötta och organisera både ledare och aktiva.
- Vara klubbens informationskälla gentemot föräldrar, arbetskamrater och
styrelse.
- Samordna och trygga både bredd- och skolsimsverksamheten.
- Hoppa in som tränare i bredd- och skolverksamheten om så behövs.
- Arrangera klubbens egna tävlingar för breddverksamheten.
- Introducera mini- och babysim i föreningen.

Vi söker en person som kan och vill arbeta med både tävlingsgrupper och simskola
men är öppna för att som alternativ anställa två personer på 50% vardera.
Profil
Vi söker dig som har:
- erfarenhet och god kunskap om ledarskap
- god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga
- pedagogiska kunskaper om barn, ungdomar och unga vuxna.
- kunskap om den fysiska och psykiska utvecklingen hos såväl barn som
vuxna
- erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar inom simsporten
- förmåga se möjligheter och lösa problem
- förmåga att hantera stressiga och intensiva arbetsuppgifter och perioder
på ett ödmjukt sätt samt värnar om i första hand klubbens namn
- god förståelse för föreningslivet
- möjlighet att genomföra tränings- och tävlingsplanering samt
målsättningsarbete
- relevant utbildning
Egenskaper
Det är av stor betydelse att du är intresserad av att arbeta i ett tajt team där
fokus ligger på utveckling. Du har visioner och idéer kring hur vi kan utveckla vår
förening samt en vilja och förmåga att genomföra dem. Vidare har du ett gott
ledarskap samt inspirerar på ett sätt som kan utveckla föreningen, aktiva, övriga
tränare och föräldrar. En positiv och öppen personlighet värdesätts mycket.
Anställningsform
Omfattningen av tjänsten kan diskuteras utefter sökandens profil, dock minst
50%. Tillträde 1 januari 2022. Inledningsvis ett år med möjlighet till förlängning.
Skicka ansökningshandlingar med CV, personligt brev och löneanspråk till:
admin@polisensimning.se
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta verksamhetsansvarig på ovanstående
adress. Intervjuer kommer att ske löpande. Tillträde enligt ök (med möjlig till att
börja tidigare än 1 januari 2022).

