Är DU vår nästa simtränare?

Örebro Simallians önskar förstärka med en ny kollega i ledarstaben för simning.
Därför söker vi nu en simtränare med huvudansvar för vår elitgrupp. Vi söker dig som
har ett brinnande intresse för simning, att leda och utveckla våra simmare mot sina
egna och klubbens mål, samt att du vill vara med och bidra till att Örebro Simallians
fortsätter sin väg mot en av Sveriges bästa simidrottsföreningar.

Ansvarsområden:
Som simtränare skall du ansvara för att utveckla simmarna och träningen i vår
elitgrupp. Ytterligare skall man tillse att simträningen anpassas efter lämplig nivå
inom de olika kategorierna och nivåerna av simmare.
Du är behjälplig vid klubbens tävlingar och vid den interna tävlingen Utmanaren.
I tjänsten ingår även föreningsadministration främst kring den grupp du ansvarar för.
Som simtränare rapporterar du om utvecklingen i gruppen till simkommittén och
arbetsmässigt till sportchef.
Vi tror på en verksamhet som präglas av utveckling, glädje och gemenskap. För att
nå framgång i bassängen krävs att man finner sig väl tillrätta i vårt tränarteam och
där bidrar till utveckling och framgång.
Tjänsten är ett föräldravikarierat på 100%, men kan anpassas. Vikariatet
sträcker sig fram till den 31/12 2019, med möjlighet till förlängning.
Örebro Simallians tillämpar provtjänstgöring, vi anmodar varje arbetssökande att
begära ut och presentera inför eventuell anställning i föreningen ett utdrag från
belastningsregistret. Arbetstiderna varierar olika delar av året men följer
verksamheten under dagar, kvällar och helger.
Lön
Fast månadslön enligt överenskommelse. Löneanspråk anges i ansökan.

Dina egenskaper:
⁃ har bra förmåga att se individen och gruppen och kan lyfta varje individ till sin
optimala nivå
⁃ är en god planerare och organisatör
⁃ är engagerad och utbildad simtränare med tidigare erfarenhet av simtränaryrket.
⁃ vill utveckla både dig själv och andra.
⁃ är bra på att jobba i team och ser möjligheter med att ha flera medarbetare.
⁃ har ett pedagogiskt ledarskap och är duktig på att kommunicera med din omgivning.
⁃ är en god förebild för klubbens medlemmar och följer föreningens riktlinjer.

Ansökan skickas till work@osasim.se senast den 22/2 2019. Intervjuer sker löpande
och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden är över. För frågor
kring tjänsten kontakta sportchef Jenny Cederlind på 070-7851801 eller
work@osasim.se
Örebro Simallians bildades den 3 december 1980 av Karlslunds IF/Simning och
Örebro Simsällskap. Föreningen har idag drygt 2200 medlemmar som på olika sätt är
engagerade föreningens bredd och tävlingsverksamhet. Vi bedriver främst vår
tävlingsverksamhet på Gustavsviksbadet, en 50 m inomhusbassängen med goda
träningsmöjligheter. Örebro Simallians har under flera år blivit Sveriges bästa
konstsimsförening och vår simhoppsverksamhet har under de senaste åren ökat
markant. Vi ser att det goda samarbetet mellan disciplinerna fortsätter att utvecklas,
för att utveckla föreningens verksamhet ytterligare.

