VILL DU JOBBA SOM SIMLÄRARE?
VI SÖKER DIG SOM ÄR ANSVARSFULL, ENGAGERAD OCH SOM
GILLAR ATT LÄRA UT. SJÄLVKLART BEHÖVER DU ÄVEN TRIVAS
I OCH OMKRING VATTEN.

”Det bästa med att jobba som simlärare är att bidra till
barns utveckling och se dem göra framsteg i vattnet. Man
får väldigt mycket tillbaka av barnen och man går nästan
alltid hem från simhallen med ett leende på läpparna”
Sophie (en av alla våra duktiga ledare)

FÖR MER INFORMATION - SE BAKSIDAN

INFORMATION
Mölndals Allmänna Simsällskap (MASS) är en ideell och medlemsstyrd förening som
bedriver simundervisning och simträning för barn, ungdomar och vuxna. Vi bedriver näst
intill all vår verksamhet på Lilla Åbybadet i Mölndal och följer Svenska Simförbundets
riktlinjer.
I nuläget söker vi främst ledare för vår simskole- och teknikskoleverksamhet. I dessa
verksamheter arbetar du med barn mellan 4-12 år. Du kommer att ingå i ett team med
cirka 40 övriga instruktörer. Vi bedriver verksamhet samtliga veckodagar och det finns
möjlighet att arbeta både eftermiddagar, kvällar och helger. I nuläget söker vi främst dig
som vill arbeta extra, i en omfattning av cirka tre-femton timmar/vecka.
Allmän information
• För att kunna söka jobbet behöver du fylla 16 år under året.
• Anställning från och med vecka 34. Utbildning och upplärning under våren.
• Tidigare arbetserfarenhet inom utbildning och simning är meriterande, likaså
genomförd utbildning via Svenska Simförbundet eller Svenska Livräddningssällskapet.
• Föreningen kräver att du som blir anställd genomgår Riksidrottsförbundets
Grundtränarutbildning, samt Svenska Simförbundets Simidrottsledarutbildning.
Utbildningarna bekostas av föreningen.
Nyfiken och vill veta mer?
Kontakta Jennifer Nilsson (verksamhetsansvarig för simkunnighet) via:
Mejl: jennifer@mass.se
Telefon: 070 251 36 22
Eller känner du direkt att detta är något för dig och vill skicka in en ansökan?
Skicka CV och personligt brev (där du berättar varför du är intresserad av jobbet) till
jennifer@mass.se. Skriv ”Ansökan till simlärare” i ämnesraden.
Löpande rekrytering under våren.

