Kungsbacka Simsällskap finns i Kungsbacka, söder om Göteborg. Vi är en ideell förening som
bedriver simundervisning, simträning och tävlingsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.
Vi har omkring 1000 barn i vår simskola som har verksamhet under omkring trettio veckor per år.
Simskolan bedrivs i Kungsbacka Badhus, Fjärås Simhall och även utomhus under några
sommarveckor.

Simskoleansvarig, Kungsbacka Simsällskap
KBSS söker för dig som vill ansvara för och utveckla vår simskola. Du är intresserad av
barns utveckling och är smidig i kontakterna med föräldrarna. Du är en tydlig ledare för
våra unga simskolelärare och hjälper dem att få löpande utbildning, dessutom har du
förmågan att finna och rekrytera nya simlärare. Du sköter planering och
administrationen av hela simskoleverksamheten. Vi jobbar som ett team och ibland kan
du få rycka in och hjälpa till inom andra delar av klubbens verksamhet.
Tjänsten är uppdelad på ungefär halvtid som simskolelärare och halvtid som
administratör och ledare av simskolan. Om du inte redan har utbildning som
simskolelärare så kommer du att få gå de kurser som behövs.
Det är du som simskoleansvarig som säkerställer att verksamheten håller en hög
kvalitet och utvecklas.
Simskolan pågår under minst 13 veckor/termin, 6 dagar i veckan. Som simskolelärare är
du bunden vid de tider vi har simskola på vardagar vilket är kl 15-19 mån-torsdag.
Ibland kan du behöva rycka in på helger. När det gäller delen som ledare och
administratör så har du stor frihet att förlägga arbetstiden. Då jobbar du från vårt kansli
i Kungsbacka Badhus eller hemifrån efter överenskommelse med din chef som är vår
tillförordnade klubbchef tillika styrelseordförande.
Du-

är en engagerad, positiv och drivande person
du har utbildning/erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet
har god administrativ förmåga och datavana att sköta register och kontakter
kan både jobba självständigt, men även fungera bra i team och som ledare
du har förmågan att uttrycka dig även i skrift eftersom du sköter uppdateringar,
marknadsföring och information på klubbens hemsida och Facebook.
erfarenhet av simskola är ett stort plus men inte en nödvändighet, vi ordnar de
utbildningar du behöver

Tjänsten är på 100%, där arbetstiderna följer verksamheten.
Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2021-01-03, men vi träffar sökanden för intervjuer löpande och kan
tillsätta tjänsten tidigare.
Ansökan och frågor om befattningen skickar du till Kungsbacka Simsällskaps ordförande
Peter Lundin. Mail peter.lundin@kbss.nu eller telefon 0769 315 750.

