Huvudtränare Ludvika Simsällskap
Ludvika simsällskap (LSS) bildades 1968 och har i dagsläget ca 450 medlemmar. Vi har en bred
verksamhet som inkluderar simskola för 200 barn, träningsverksamhet för äldre barn och
ungdomar (simlinjens utvecklingsstadium 3-6) samt motionssimning/masters för vuxna.
Föreningen har som mål att inom ett par år kunna ställa upp med ett antal simmare på både
SUM-SIM och JSM.
Vi har under de senaste åren haft en deltidsanställd chefstränare som sedan januari 2021 har
tillfälligt kompletterats med en deltidsarvoderad tränare på konsultbasis. Vår
föreningsverksamhet bedrivs i huvudsak ideellt men våra grupper inom både simskolan och
träningsverksamheten leds av timavlönade tränare såsom äldre simmare, föräldrar och andra
engagerade vuxna.
Eftersom vår tidigare chefstränare har slutat söker vi nu en ny ansvarig tränare med
benämningen huvudtränare.

Tjänsten/arbetsuppgifter
Tjänsten som huvudtränare är en tillsvidaretjänst och i arbetsuppgifterna ingår bland annat att:






ansvara för den övergripande planeringen, operativt genomföra och utveckla
simträningen inom våra träningsgrupper samt delta vid övergången från simskolan till
träningsgrupp.
ansvara för utvecklingen av både simmarnas och tränarnas simteknik och i övrigt stötta
och vidareutveckla klubbens tränare i träningsgrupper såväl som i simskolan.
ansvara för genomförandet av de tävlingar som LSS deltar i
utföra de administrativa uppgifter som är kopplade till rollen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en driven och engagerad simtränare som vill, kan och förstår vikten av att
utveckla såväl den enskilde simmaren som hela klubben. Du har en djup kunskap inom simteknik
som du kan förmedla på ett enkelt och anpassningsbart sätt. Det är viktigt att du kan arbeta
självständigt men även i grupp tillsammans med övriga tränare. Vi vill även att det ska finnas en
god kommunikation mellan huvudtränaren och styrelsen.

Du är utbildad inom SSF:s utbildningsstege eller har annan dokumenterad tränarutbildning eller
motsvarande tränarerfarenhet. Du kan uttrycka dig på god svenska både i tal och skrift och har
erfarenhet av arbete inom föreningslivet. Din personlighet och personliga egenskaper kommer
att ha stor betydelse och en avgörande roll när tjänsten tillsätts.
Tjänsten som huvudtränare är en deltidstjänst där du har möjlighet att påverka
tjänstgöringsgraden. Arbetstiden följer verksamheten och är huvudsakligen förlagd till
eftermiddagar, kvällar och helger. Ange i din ansökan vilken tjänstgöringsgrad som passar dig.
Eftersom tjänsten innebär arbete med barn och ungdomar kommer vi innan en eventuell
anställning begära att du visar upp ett begränsat registerutdrag från Polisen.
Provanställning kommer att tillämpas och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi kommer att
genomföra urval och intervjuer löpande.
Skicka in din ansökan tillsammans med ett personligt brev och CV senast den 3 april 2022 till:
Ludvika Simsällskap
Box 120
771 23 Ludvika
Alternativt till info@ludviksasimsallskap.se skriv ”Simtränare LSS” i ämnesraden
Har du frågor är du välkommen att kontakta
David Ivarsson, tränare/styrelseledamot, david.ivarsson@ludvikasimsallskap.se, 070-2614164
Tobias Söderholm, vice ordförande, tobias.soderholm@ludvikasimsallskap.se , 070-379 87 42

