Simklubben Neptun söker vikarierande Nivåansvarig tränare för
SumSim-nivån!
En engagerad, initiativrik och motiverande tränare som gillar att arbeta i ett team sökes
till SK Neptuns simtävlingsverksamhet.
Tjänsten:
Vår nuvarande nivåansvariga tränare kommer att vara föräldraledig under vintern och våren
2020 och vi söker en person som kan ta över arbetet under perioden. Tjänsten innebär att vara
nivåansvarig tränare för vår SumSim-nivå vilket betyder att leda, säkerställa och administrera
nivån och dess underliggande gruppers verksamhet som t.ex. träning, tävling och läger och
dess utveckling.
Som tränare i Neptun ingår du i ett team och du jobbar i ett team bestående av nivåansvariga
tränare, sportchef, kansli, och ideellt arvoderade tränare.
Tjänsten är 100 %, på visstid mellan 1 december 2019 – 6 juli 2020 (t.o.m. SumSim sommar).
Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär att arbete förläggs delvis på kvällar och helger.
Start: 1 december eller efter överenskommelse.
Din profil:
För att lyckas i rollen krävs det att du är en motiverad och aktiv person. Du har god social
förmåga med god människokännedom. Du är en flexibel, prestigelös team-spelare samt du är
en god kommunikatör som gillar att uttrycka dig i både tal och skrift. Du är strukturerad och kan
hålla många bollar i luften.
Förmodligen har du några års erfarenhet från likande uppgifter och tränarskap i simning samt
gärna idrotts- och simningsrelaterad utbildning via Svenska Simförbundet eller motsvarande.
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i en förening med entusiastiska simmare
som vill utvecklas och känna glädje i sin sport. Vi har engagerade tränare och föräldrar som
kontinuerligt jobbar för att tillsammans föra simningen och föreningen framåt. SK Neptun
arbetar aktivt med att stötta och utbilda ledare för att tillsammans nå både föreningens och
individens mål.
SumSim-nivån idag består av ungefär 35 simmare och är i en resultatmässig utveckling där vi
blir bättre för varje år.
Du kan läsa mer om SumSim-nivån i vår handbok via:
http://www.skneptun.se/Simning/tavlingssim/nivaergrupper/sumsim-nivan/

Ansökan och frågor:
Du ansöker genom att skicka in ditt CV samt personligt brev innehållande löneanspråk till
f.lundin@skneptun.se
Sista ansökningsdag är 30 september 2019. Ansökningarna behandlas löpande och tillsättandet
kan ske före sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta sportchef f.lundin@skneptun.se
alternativt 070 604 30 66.
Välkommen med din ansökan!
SK Neptun:
Simklubben Neptun bedriver simidrott i Stockholms kommun och har idag runt 5000
medlemmar. Vår verksamhetsidé́ bygger på̊ att alla ska erbjudas de allra bästa möjligheterna
att genom lek, träning, tävling och motion utvecklas i vattenmiljö̈. Vi är en av de mest
framgångsrika simklubbarna i Sverige och för oss är det viktigt att hela tiden utvecklas vidare
mot nya mål. Vi bedriver verksamhet inom simsportens samtliga verksamhetsgrenar dvs.
simning, simhopp, konstsim, vattenpolo och öppet vatten, samt ett simsportfritids.
Idag är vi ca 30 anställda på̊ kansli, poolkanten eller i diverse projekt. Vi har ca 100 ideellt
arvoderade tränare och vi sitter i lokaler på̊ SK Neptuns kansli i Skanstull.

