Vi söker Talangutvecklare
I ”Team simsports” verksamhet ingår allt ifrån träning en gång i veckan i våra Medleygrupper
till elitförberedande grupper med träning åtta eller fler gånger i veckan. Inom simsporten
ingår även två olika sorters ungdomsgrupper, en med inriktning breddidrott för tävling och
en med inriktning motion och hälsa. Varje termin deltar ca 700 simmare i Team simsports
verksamhet. Verksamheten är fördelad på Vasalundshallen (25m) och Huvudstabadet (50m)
i Solna, och Sundbyberg simhall (25m). Under hösten 2022 kommer vi att flytta in i en ny fin
simhall i Solna och förbereder för en ytterligare expandering av verksamheten.
Därför söker vi nu en talangutvecklare, dvs. en tränare med erfarenhet som vill jobba med
barns och ungdomars träning och långsiktiga utveckling samt att vara en viktig del i SS04s
fortsatta satsning för att erbjuda allt ifrån motionsidrott till elitidrott på högsta nivå.
Din Profil
Du har flerårig erfarenhet av simträning med barn och ungdomar. Du är en person med ett
stort engagemang, har lätt till skratt och är duktigt på att inspirera och utveckla andra
människors goda egenskaper. Du behärskar svenska i tal och skrift. Du har ett stort intresse
för utvecklingsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i team men att du
också är duktigt på att driva projekt på egen hand efter föreningens mål och riktlinjer.
Relevant utbildning är meriterande men vi fokuserar främst på personlig lämplighet.
Arbetsuppgifter
•
•
•
•

Simtränare på träningar, tävlingar och läger
Kvalitetssäkring i grupper och organisation
Vara delaktig i att leda verksamhetens tränare med kunskap och motivation
Vara delaktig och bidra till klubbens övergripande utveckling

Anställningsform: 50-100% tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning,
månadslön enligt överenskommelse. SS04 är medlemmar i arbetsgivaralliansen och har
kollektivavtal. Tjänsten har oreglerad arbetstid och följer verksamhetens tider vilket innebär
jobb på kvällar och helger när uppdraget så kräver. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 28 februari till
jonas.hagerhall@ss04.se. Vi behandlar ansökningarna löpande.
Har du frågor är du välkommen att kontakta SS04 klubbchef Jonas Hägerhälll, 0708-653277
För mera information om SS04 verksamheten besök ss04.se

