Verksamhetsansvarig & huvudtränare för ny spännande simklubb
Letar du efter nya utmaningar inom simvärlden där du kan påverka både innehållet i din egen roll
och vara med och forma en ny simklubb?
Efter förändringar i Kävlinge Kommun kommer SK Lödde och SS IDEN bilda en ny klubb som kommer
utgå från det nya badhuset i Kävlinge.
Därför letar vi efter ny verksamhetsansvarig, kanske är det du. Sök tjänsten så tar vi reda på det!

Arbetsbeskrivning
Vi söker en verksamhetsansvarig huvudtränare med ansvar för att utveckla både
tävlingsverksamheten och vår simskola.
I rollen får du ett ansvarsfullt uppdrag att få ihop två klubbar till en, bygga en vikänsla och leda
klubben till en modern simklubb.
Till din hjälp har du duktiga tränare inom tävlingsgrupper och simskoleverksamheten. Vi ser också att
du är en duktig tränare som tycker det är kul att hålla egna träningar och vara en god mentor till våra
unga tränare i såväl simskolan som tävlingsverksamheten.
Arbetstiderna följer verksamhetens träningstider i simhallen som är förlagda till tidig morgon,
kvällstid samt helger. Du förväntas i denna roll åka på tävlingar och läger. Tid för administration och
planering förväntas du kunna hantera så att det passar övrigt schema på bästa sätt. För rätt person
kan rollen komma att anpassas efter erfarenheter och bakgrund.
Anställningen kommer starta i Lödde SK, och gå över till nya klubben när sammanslagningen är klar.
Detta förväntas ske under slutet 2022, och inflyttning på nya badet i Kävlinge i slutet 2023.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
●
●
●
●

●

Du ska få barn och ungdomar att känna passion för idrotten & träning.
Du skall aktivt arbeta för att skapa vi-känsla i de olika simklubbarna, och även mellan de olika
grupperna.
Planera simverksamheten tillsammans med dina kollegor
Du är vid bassängkanten tillsammans med våra simmare och tränare vid träningar, tävlingar
och läger
Vara mentor till våra tränare och simmare, och jobba aktivt med deras trivsel och utveckling.

●

Vara ansvarig för kommunikationen från simverksamheten och agera samt kommunicera
enligt våra värdeord med alla berörda i och utanför föreningen.

●

Vara drivande i sammanslagningen, med målsättning att få en bra och trygg start för primärt
simmarna, men även tränarna.

Vad du kan förvänta dig
●
●
●
●
●
●

●

Två klubbar med bra ekonomi, och stora utvecklingsmöjligheter iochmed
sammanslagningen och nya badhuset.
Fantastiska barn/ungdomar som gillar att utvecklas som simmare och lära sig nya saker.
Två föreningar som tror och bygger på en vikänsla, här är alla välkomna!
Bra verktyg för kommunikation, vilket ger stora möjligheter att kommunicera med
medlemmar och kollegor.
Klubbar som tror på att bredd ger elit, inte tvärt om.
Tydliga mål med verksamheten som den är idag och den nya klubben – detta genomsyrar
vårt arbete.. SKLödde kommer tillsammans med skånes simförbund aktivt under 2022
genomföra ett värdegrundsarbete för att ytterliggare förstärka och förankra våra
grundläggande värderingar i verksamheten.
Engagerade styrelsemedlemmar i båda klubbarna.

Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i rollen söker vi dig som är en trygg och ödmjuk person. Du ser högt i tak och
en rak och tydlig dialog som självklarheter på arbetsplatsen. Du trivs i ett arbete där du stöttar både
föreningarna och dina kollegor med problemlösning. Du gillar att arbeta i team, och kan såväl ge som
att ta kritik på ett bra sätt.
Då vi går igenom en förändring med att två klubbar blir en som flyttar in i en ny simhall är det därför
också viktigt att du lätt kan anpassa dig till nya arbetssätt.
Att bygga nytt ger dig energi och bidrar till din utveckling.

Krav
- Utbildning inom SSF:s utbildningsstege
- Erfarenhet av liknande arbete
- Passion för simning
- Kommunikativ
- Ledarskapserfarenheter
- Tidigare erfarenhet som huvudtränare/chefstränare/verksamhetsutvecklare

Anställning & ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %
Ansökan med CV och personligt brev sänder du till: styrelsen@sklödde.se senast 15 juni
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta:
Tränarkontakt Marina Frank, 0761- 67 22 80, marina.c.frank@gmail.com

Om SK Lödde
Simklubben Lödde bildades 1976 och bedriver idag verksamhet från simskola till
masterssimning och vuxenverksamhet. Klubben har under sina drygt 40 aktiva år
fostrat flera framgångsrika tävlingssimmare på junior- och seniornivå. Idag har
klubben drygt 450 aktiva barn och ungdomar samt ett 60-tal aktiva vuxna.
Simlinjen ligger till grund för vår verksamhet, för så väl simskola som
tävlingsverksamhet. Vi håller till på Tolvåkersbadet i Löddeköpinge. Vi har en
ekonomi- och kansliansvarig och ca 40 timanställda tränare.

Om SS IDEN
Simsällskapet den bildades 1979, och bredriver idag simskole- och
träningsverksamhet för barn/ungdomar från 2-18 år, utöver detta har vi
vuxenverksamhet. Klubben har ca 325 aktiva medlemmar, varav ca 70
barnungdomar i våra tävlingsgrupper. Simlinjen ligger till grund för vår
verksamhet, för så väl simskola som tävlingsverksamhet. Vi håller till på
Vikenbadet i Furulund och vi har 25 timanställda tränare.

Vill du läsa mer om de respektive klubbarna finns det mer information här:
https://www.ssiden.se/
https://www.sklodde.se/

