UNGDOMSTRÄNARE SK ÄGIR
Simklubben Ägir bedriver babysim, simundervisning samt tävlingsverksamhet i simning. Vi söker nu
dig som brinner för tränaryrket och vill ta ansvar för våra ungdomsgrupper (Simiaden och Sum Sim).
Du är en positiv ledare med erfarenhet inom simning gärna som tidigare simmare, instruktör,
pedagogisk undervisning och ett brinnande intresse att utveckla unga simmare. Du blir del i ett
tränarteam med stor erfarenhet som siktar mot framtiden i en av Norrlands största simföreningar. Vi
har ca 75 barn/ungdomar i denna del av vår verksamhet.
Befattningsbeskrivning
Som tränare för ungdomsgrupperna är du en av föreningens grundpelare och sätter standarden för
andra ledare och aktiva.
Arbetsuppgifterna omfattar främst att:
 vara operativ tränare på träning, läger och tävling
 tillsammans med verksamhetsansvarig för klubbens tävlingsgrupper, bygga och utveckla en
väl fungerande bas för klubbens yngre simmare
 i samverkan med verksamhetsansvarig för klubbens tävlingsgrupper, säkerställa
kompetensen och schemaläggningen för klubbens övriga tränare.
 vara ett ansikte utåt för klubben i dess kontakt med aktiva och föräldrar
 vara delaktig och bidra till klubbens övergripande utvecklingsarbete
Målsättningar och förväntningar
Du utvecklar en väl fungerande bas för klubbens yngre simmare vilket säkerställer att vi även i
framtiden har simmare som får goda förutsättningar att nå nationell nivå.
Profil
Erfarenhet och kunskap:
 dokumenterad erfarenhet som simtränare
 pedagogiska kunskaper om barn, ungdomar och unga vuxna
 kunskaper om den psykiska och fysiska utvecklingen från barn till vuxna
 erfarenhet av personalansvar är en merit
 relevant utbildning
Egenskaper
Det är av stor betydelse att du är intresserad av att jobba i ett team där fokus ligger på utveckling. Du
har visioner och idéer för hur vi kan utveckla fler simmare av god svensk standard samt har en vilja
och förmåga att prestera. Vidare har du ett gott ledarskap och att du på ett inspirerande sätt kan
utveckla föreningen, aktiva, övriga tränare och föräldrar. En positiv och öppen personlighet
värdesätts mycket.
Arbetets varierar med säsong och omfattar både dagar, kvällar och 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) alternativt Dennis Wikström (dennis@skagir.se).

