SIM- OCH TEKNIKSKOLEANSVARIG SK ÄGIR
Simklubben Ägir bedriver babysim, simundervisning samt tävlingsverksamhet i simning. Vi söker nu
dig som brinner för att lära barn att simma och som vill ta ansvar för vår simskola samt
teknikskolenivå 1-2. Som person är du möjlighetsorienterad, har med fördel arbetat ett antal år som
simlärare och trivs med rollen att vara operativ ledare på bassängkanten. Du uppskattar ordning och
reda samt är bekväm i rollen att hantera unga ledare, föräldrar samt verka i en ideell organisation. Vi
har ca 600 barn/termin i simskola samt teknikskola 1-2 och verksamheten bedrivs på flera bad i
kommunen. Vi arbetar efter SSF:s simlinje.
Befattningsbeskrivning
I denna roll är du en av föreningens grundpelare och sätter standarden för andra ledare och aktiva, i
nära samverkan med styrelse och övrig personal.
Arbetsuppgifterna omfattar främst att:
 ansvara för planering, uppföljning och utveckling av verksamheten
 ansvara för budget
 förlägga övervägande arbetstid operativ vid och i bassäng
 genomföra rekrytering, bemanningsplanering och stöttning av timanställda ledare
 ha personalansvar för våra timanställda i verksamheten
 planera och verkställa utbildning av personal
 ha det övergripande ansvaret för nödvändig administration kring verksamheten
 vara ansiktet utåt för klubben i dess kontakt med aktiva och föräldrar
 vara delaktig och bidra till klubbens övergripande utvecklingsarbete
Målsättningar och förväntningar
Målet är att utveckla verksamheten med fler barn i en kvalitetssäkrad miljö.
Profil
Erfarenhet och kunskap:
 dokumenterad erfarenhet som simlärare
 pedagogiska kunskaper om barn, ungdomar och unga vuxna
 kunskaper om den psykiska och fysiska utvecklingen från barn till vuxna
 erfarenhet av personalansvar
 simlärarutbildning enligt SSF eller SLS är meriterande, annan relevant utbildning
Egenskaper
Det är av stor betydelse att du har ett sinne för ordning och reda, är självgående och trivs med att
arbeta självständigt såväl som i grupp. Vidare har du ett gott ledarskap samt en positiv och öppen
personlighet.
Arbetets varierar med säsong och omfattar både dag- och kvällstid samt helger. Anställningen är
heltid och tillträde snarats. Körkort är ett krav. Avtalsenlig lön enligt kvalifikation, utbildning och
erfarenhet.
Du är välkommen med din ansökan med CV och personligt brev.
Ansökan skickas till styrelse@skagir.se senast 19 augusti 2016. Upplysningar om tjänsten lämnas av
Patrik Axenbo (patrik@skagir.se).

