Simtränare till Simklubben Triton, Staffanstorp
Simklubben Triton i Staffanstorp med ett medlemsantal på 1300 söker. SK Tritons
vision är, ”SK Triton skall vara den bästa klubben att simma i”. Simma hela livet är
också en viktig del i vår vision.
SK Triton söker härmed en simtränare till två av våra levelgrupper med simmare från
simiaden nivå och uppåt.
Tjänstgöringsgrad är från 50 procent och uppåt med placering i Staffanstorp, 10 km
ifrån Lund och Malmö. Pendlingsmöjligheterna hit är mycket goda.
Vi söker dig som har ledarerfarenhet ifrån simverksamhet från crawl till Sum-Sim
nivå, som brinner för att arbeta med ungdomar och som kan visa på goda uppnådda
resultat i arbetet med ungdomar på gruppnivå. Det är meriterande om man
genomgått simförbundets utbildningar 7-13 år och 13-16 år eller motsvarande kurser.
Arbetsuppgifterna är att planera, strukturera och genomföra träningstillfällen för några
av de högsta levelgrupperna. I träningen ingår både simning, styrketräning och
landträning. Det är viktigt att man har ett starkt intresse för att coacha, ge
regelbunden återkoppling och kan möta ungdomar i varierande åldrar med olika
tankar om vad de vill med sin simidrott.
En entusiasmerande och coachande ledarstil på både grupp och individnivå är av
stor vikt. Du kommer att ha mycket stora möjligheter att utforma gruppernas träning
med föreningens vision i åtanke.
Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär eftermiddagar, kvällar och helger. I
arbetsuppgifterna ingår även medverkan på tävlingar och läger.
Din chef kommer att vara SK Tritons verksamhetsansvarige Robert Johnsson.
Vi ser fram emot din ansökan senast den 15 november, vi kommer löpande kalla till
intervjuer.
Vi betalar marknadsmässiga, kollektivavtalseniga löner
Frågor besvaras av
Verksamhetsansvarig:
Robert Johnsson robert.johnsson@sktriton.se 0732-566560
Styrelsen:
Annika Erkselius annika.erkselius@sktriton.se
Malin Håkansson malin.hakansson@sktriton.se
Vid rekrytering av ny personal arbetar vi alltid med belastningsregisterutdrag. (i
oöppnat brev) Samtidigt med ansökan vill vi att ni gör ett utdrag ur
belastningsregistret och tar mer detta vi en eventuell intervju.
Länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

