MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP
HJÄRTA – UTVECKLING – FRAMGÅNG

Mölndals Allmänna Simsällskap söker tränare och
verksamhetsansvarig för träning och tävling
Vi söker dig som älskar utmaningar, ser möjligheter i förändring och som har ett stort eget driv.
Vill du vara med och utveckla en av Sveriges största simföreningar? Skicka då in din ansökan redan
idag.

Detta är Mölndals Allmänna Simsällskap
Mölndals Allmänna Simsällskap (nedan kallad MASS) är en av Västsveriges största simföreningar.
Föreningen har årligen cirka 2500 barn i simskolan, vi bedriver skolsimsundervisningen för Mölndals
stad och Härryda kommun och cirka 270 licensierade tävlingssimmare. Majoriteten av vår verksamhet
bedrivs i Lilla Åbybadet i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under våren 2018 gick (gamla) Åbybadet
sönder, detta innebar att stora delar av verksamheten sattes på prov och delar av den har varit
utlokaliserad sedan dess.
Nu har vi äntligen fått besked av Mölndals stad att en ny modern simarena ska byggas, vilken
beräknas stå klar vid årsskiftet 2022/2023. Vi ser därför ljust på framtiden. När vi nu blickar framåt, så
ser vi ett behov av att utöka vårt team och stå rustade för när den nya simarenan står klar.
MASS ska vara en klubb i framkant av utvecklingen. Varje dag!
Vi vill att våra medlemmar skall känna att detta genomsyrar föreningen i det dagliga arbetet. Glädje,
gemenskap, kvalitet, kunskap och innovation ska prägla vår verksamhet och vi vill genom detta kunna
bidra till svensk simidrotts utveckling.

Beskrivning av tjänsten
Tjänsten är en uppdelad i två områden. Du kommer att arbeta cirka 50 % som simtränare för våra
äldsta simmare samt arbeta cirka 50% som verksamhetsansvarig för träning och tävling.
Verksamhetsområdet omfattar en stor bredd av simidrottare och arbetsuppgifter. Allt ifrån träningsoch tävlingsgrupper till öppetvattensimmare, masters, parasimmare, vuxencrawlare och
mästerskapssimmare. Inom ramen för verksamhetsansvaret har du budgetansvar och hand om den
långsiktiga utvecklingen och kvalitetssäkringen av simstrukturen i föreningen. Du kommer att ha
personalansvar över de timarvoderade tränarna och ansvara över kompetensutveckling, rekrytering och
schemaläggning. Tillsammans med din tränarkollega kommer du också att stötta de timarvoderade
tränarna på termins- och veckobasis.
Arbetstiden är varierande och både kvälls- och helgarbete kommer att förekomma. I denna roll
kommer du att rapportera direkt till klubbchefen.
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Personliga egenskaper
Vi söker dig som:
•
•
•
•

Tycker om utmaningar och har ett positivt förhållningssätt.
Tycker om att leda och utveckla individer, såväl simmare som tränare och ledare.
Har en mycket hög socialkompetens och en utpräglad servicekänsla.
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 vid samarbetsförmåga samt förmåga att lyfta andra.

Kunskap och erfarenhet
Du som söker har:
•
•
•
•
•
•

Relevant högskoleutbildning eller kunskaper som bedöms likvärdiga.
Efterenhet av budgetarbete.
Mycket god allmän kunskap kring simning, fysisk aktivitet och idrottspsykologi eller
motsvarande.
God kunskap kring det ideella föreningslivets uppbyggnad och struktur.
God kommunikationsförmåga i tal och skrift.
Goda kunskaper i Officepaketet.

Ansökan
Har du frågor om tjänsten är du mycket välkommen att kontakta vår klubbchef, Lindakatarina Ek, på
lindakatarina.ek@mass.se eller 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 ”Tränare och verksamhetsansvarig träning och
tävling”. Vi vill gärna att du skickar med både CV och personligt brev.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 20 mars 2020, tillträde sker enligt överenskommelse.
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