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Mölndals Allmänna Simsällskap Söker ansvarig för simkunnighet
Vi söker dig som är orädd för förändring och söker utmaningar. Vill du vara med och driva utveckling i en av
Sveriges största simföreningar? Mölndals Allmänna Simsällskap söker en ansvarig för simkunnighet!
I och med att Åbybadet gick sönder under 2018 har vi på Mölndals Allmänna Simsällskap (nedan MASS) under
en period stått inför helt nya förutsättningar. Nu skall en ny simhall byggas och vi behöver anpassa och utveckla
vår verksamhet för att fortsatt nå verksamhetsmålen om att kunna erbjuda plats för alla. Vi vill förutom detta
även behålla vår höga kvalité och fortsätta att vara förstahandsvalet för alla inom vårt upptagningsområde som
vill uppnå simkunnighet. Lika viktigt är att förbereda och utveckla verksamheten för Mölndals nya moderna
simhall.
Du kommer i ditt dagliga arbete att ansvara över ett av våra verksamhetsområden, simkunnighet.
På MASS leds vi av värdeorden: Hjärta, utveckling och framgång.

Beskrivning av tjänsten
MASS simkunnighet inrymmer baby & minisim, simskola, parasimskola och vuxensimskola. Idag har vi cirka
2000 simmare i dessa verksamheter och stor del utgörs av simskola och skolsim.
Att vara ansvarig för simkunnighet innebär förutom personalansvar för våra timanställda instruktörer också
strategiskt och administrativt arbete. Vi tror dock att du för att trivas i din roll också behöver ha några timmar i
veckan som instruktör. Vi tror att du trivs och vill vara i vattnet för att skaffa dig god kännedom om
verksamheterna och på ett naturligt sätt vara en del av organisationen. Kvälls- och helgarbete kan förekomma i
rollen. Du har ett ansvar för utveckling, kvalitet och personal inom dina områden och rapporterar direkt till
klubbchef.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
En mycket god allmän kunskap kring simning.
Mycket hög socialt kompetent samt utpräglad servicekänsla.
Tycker om att leda och utveckla personal.
Tycker om utmaningar och har ett positivt förhållningssätt.
Har lätt för att kommunicera både skriftligt och muntligt.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är självständig, flexibel och effektiv. Stor vikt kommer att läggas på
samarbetsförmåga samt förmåga att lyfta andra.

Kunskap och erfarenhet
Du som söker har dokumenterad erfarenhet av att leda utvecklings och förändringsarbete.
Du har erfarenhet av att leda personal samt att ha verksamhetsansvar.
Vi ser även att du har:
Goda kunskaper, teoretiska såväl som erfarenhetsbaserade om simträning i alla åldrar.
Goda kunskaper om barns och ungdomars utveckling, mentalt och fysiskt.
God kommunikationsförmåga i både tal och i skrift.
God ekonomisk förståelse
Goda kunskaper i Officepaketet.
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Detta är MASS
MASS är en av Västsveriges största simföreningar. Vi har varje år cirka 2000 barn i vår simskola och även cirka
250 tävlingssimmare på olika nivåer. Vårt hemvist i Åbybadet, Mölndal strax utanför Göteborg. Då vår simhall
gick sönder förra året befinner vi oss nu i en omställningsperiod vilket ger oss goda förutsättningar för att tänka
till och utveckla vår verksamhet.
Utöver att vara en stor bredd-/ och simskoleförening är det också viktigt för oss att ligga i framkant av
simidrott. Vårt långsiktiga mål är att vara en av Sveriges mest framgångsrika simföreningar. Vi vill bidra till
utveckling inom svensk simidrott samt ligga i framkant av utvecklingen. Vi vill också genom vår verksamhet
skapa goda idrottsutövare, en god förenings- och laganda och ett gott kamratskap.
Våra kärnvärden hjärta, utveckling och framgång är grundstenar i vår verksamhet. Därför vill vi hela tiden
utmana våra aktiva för att de ska kunna utvecklas vidare och lyckas – oavsett ålder och simnivå. Vi gör det alltid
med hjärtat. Att må bra och att ha roligt har därför en framskjuten plats i vår verksamhet. Mår vi bra och har
roligt kommer vi att utvecklas och nå framgång – var och en utifrån sina mål och ambitioner. Vår målsättning är
att vara en etablerad topp 10-klubb i Sverige.
MASS ska vara en klubb i framkant av utvecklingen. Varje dag!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Klubbchef, Lindakatarina Ek på,
Lindakatarina.ek@mass.se eller på 072-24 53 480.
Ansökningar hanteras löpande. Är du intresserad ber vi dig därför att skicka din ansökan direkt till
lindakatarina.ek@mass.se Märk ansökan med ansvarig för simkunnighet. Vi vill gärna att du skickar med både
CV och personligt brev.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 17 maj 2019 och tillträde sker enligt överenskommelse.

