
Saltsjöbadens IF Simning söker 
huvudtränare till tävlingsverksamheten 

 
Saltsjöbadens IF är en idrottsklubb med 11 sektioner med totalt ca 3000 idrottsutövare. Simsektionen är en 
familjär sektion med drygt 500 simmare som bedriver sin verksamhet på Näckenbadet i Saltsjöbaden. 
Föreningen erbjuder simskola, tävlingssimning, vuxengrupper och masters. Tävlingsverksamheten består av 
cirka 70 simmare från 8 till 16 år. Föreningen har en heltidsanställd som ansvarar för simskolan samt 25 
timanställda ungdomstränare. Föreningen har en god ekonomi, en engagerad styrelse och självklart 
entusiastiska simidrottare. Vi har nyligen påbörjat ett samarbete med Fredrik Lundin, Coach Ludde, för att 
gemensamt utveckla vår verksamhet. 2020 kommer föreningen ha tillgång till en helt nybyggd simhall som 
kommer ge ännu bättre förutsättningar för vår verksamhet. 

 
Vem söker vi? 
Vi söker Dig med en hög energinivå, som är handlingskraftig och drivs av att leda och utveckla barn 
och ungdomar. Självklart brinner du för simidrotten och har förmågan att skapa en god gemenskap i 
klubben. Du ska känna en utmaning i att på lång sikt bygga upp och utveckla nuvarande 
tävlingsverksamhet som siktar på Sum-Sim nivå och säkerställa tillväxten från de yngre simmarna. 
 
Som ledare är du både inspirerande och entusiasmerande för både simmare och tränare. Du har 
förmågan att se och lyfta både individen samt gruppen. Du har en god pedagogisk förmåga och har 
lätt för att samarbeta och kommunicera med både simmare, tränare och föräldrar. 
 
Du har en stark drivkraft att utvecklas och tycker om att arbeta självständigt och ta egna initiativ. En 
fördel är om du har en viss administrativ förmåga och vill ha ordning och reda omkring dig. 
 
Arbetsuppgifter 

 Styra, samordna samt utveckla hela tävlingsverksamheten mot föreningens mål och i linje 
med föreningens värdegrund. 

 Planera och genomföra träning, läger och tävlingar. 

 Bedriva simträningen för de övre tävlingsgrupperna (M-B).  

 Ansvar för rekrytering och utveckling av tränare för samtliga tävlingsgrupper.  

 Ansvara för kommunikationen med föräldrar och genomföra föräldramöten.   

 Aktiv roll, tillsammans med styrelsen, i föreningens utvecklingsarbete av 
tävlingsverksamheten.  

 Närvara på de styrelsemöten du kallas till. 

 Stödja vid interna tävlingsarrangemang. 
 

Dina kvalifikationer  
Du har en simrelaterad utbildning inom SSF eller liknande. Du har tidigare erfarenhet som simtränare 
från både simskola och tävlingssimning. Du har datorvana. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.  
 
Vi erbjuder dig 

 En utvecklande tjänst i en förening med god ekonomi. 

 En driven och engagerande kollega som ansvarar för simskoleverksamheten. 

 För rätt person stor frihet att genomföra sina idéer. 

 Stöd och utbildning för att nå både dina och föreningens mål. 

 En familjär förening med engagerad styrelse och föräldrar. 
  



 

Anställningsform och arbetstider 
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 50-100 % efter överenskommelse. Arbetstiderna måste följa 
verksamheten och är därför oreglerade - dagtid, kvällar och helger. Arbetsbelastningen kan variera 
periodvis. Anställningen ligger i Saltsjöbadens IF där övriga kollegor också är anställda. Du 
rapporterar till Saltsjöbadens IFs klubbchef.  
 

Ansökan 

Ansökan, bestående av CV och personligt brev samt löneanspråk mejlas till ordforande@saltis-
sim.com. Urvalet sker löpande varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan snarast, dock senast 
2018-02-28. 
  
Frågor om tjänsten besvaras av Magnus Du Rietz, 070-9400025 eller Jari Burmeister 
073-6409144. 
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