Östersund 2022-09-26
Simklubben Ägir grundades 1957 och är idag Jämtlands ledande simklubb med 1200 medlemmar och en
omfattande simverksamhet för alla åldrar. Vår simskoleverksamhet omfattar ca: 1300 deltagare per år och
ca: 160 barn/ungdomar simmar i våra teknik och träningsgrupper. Vi bedriver verksamhet på fem olika bad i
kommunen och verksamheten inkluderar även vuxencrawl & masterssimning. Verksamheten växer och vi ser
stora utvecklingsmöjligheter i framtiden för föreningen.

Simklubben Ägir söker nu:
en ungdoms- & juniortränare
till Sveriges mest fjällnära simförening, med unika
möjligheter till berikande fritid”
Rollen i korthet
SK Ägir söker dig som vill anta utmaningen att utveckla, träna och leda vår organisation utifrån
föreningens långsiktiga strategi och mål. Som Ungdoms & Juniortränare hos oss lägger du en stor
del av din arbetstid på kanten och bidrar med din erfarenhet och engagemang för simidrotten. Du
planerar verksamheten tillsammans med övriga anställda och ledning samt ansvarar för tränings-,
tävlings- och lägergenomförande.

Din bakgrund
Vi bedömer att du bör ha:
• Erfarenhet av simträning av tävlingssimmare på ungdomsnivå under minst 2 år.
• Relevant utbildning som simtränare – Svensk Simidrotts utbildningsstege eller
motsvarande
• En vilja och intresse av att utveckla hela föreningens verksamhet med eget
ansvarsområde för nämnda ungdom & junior.
• Erfarenhet av de administrativa uppgifter som är kopplat till simtränaryrket, kunskap om
Sportadmin och idrottonline är meriterande.
• B-körkort samt tillgång till egen bil är ett krav då verksamheten bedrivs på flera olika
badhus
Som person tror vi att du har en stark drivkraft att utveckla och höja såväl individ som grupp. Du
är transparent och kan kommunicera med såväl simmare, föräldrar, andra ledare och styrelse.
Prestigelöshet och pragmatisk är andra egenskaper vi bedömer vara önskvärda för att nå
framgång och trivas på långsikt.

Vi erbjuder dig
•
•
•
•
•

Ett fritt, utmanande och stimulerande arbetet i en anrik förening med engagerade
medlemmar och medarbetare.
Goda möjligheter att påverka ditt eget arbete
God tillgänglighet på bassängyta med två 25m bassänger och en utomhus 50:a att bedriva
verksamheten i
En robust förening som verkar i en kommun med tillväxt och framtidstro
Sveriges mest fjällnära simförening, men unika möjligheter till berikande fritid

• Villkor & Lön
Tjänsten är en 100 % tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde enligt
överenskommelse. Arbetet följer verksamheten vilket innebär, dag-, kväll- och helgtidsarbete.
Fast lön, övriga villkor enligt Unionens Idrottsavtal. Ansökningar hanteras löpande – sista
ansökningsdag är den 1 november 2022. Övriga upplysningar och ansökan skickas till vår
Sportchef Dennis Wikström mail dennis@skagir.se, mobil 070-3070104
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