STOCKHOLMS KAPPSIMNINGSKLUBB
SKK söker chefstränare
SKK är just nu inne i en spännande förändringsfas. Vi söker nu en ledare som vill ta sig an
klubbens fortsatta resa och utveckling inom simsektionens tävlingsverksamhet.

Vi erbjuder dig nu möjlighet att vara med och utveckla SKK:s fortsatta
satsning mot att bli en stabil topp 20 klubb i Sverige - på mästerskapsnivå!
Din profil
Du bör ha minst fem års erfarenhet som tränare för elitgrupper och/eller på Sum-Simnivå samt relevant utbildning i Svenska simförbundets regi. Du har en mycket god
samarbetsförmåga, är strukturerad och har förmåga att inspirera och leda andra.
Du har en erkänt god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Samarbetet
med och mellan simmare, tränare, föräldrar, kansli och styrelse är centralt.
Du bör ha erfarenhet av administrativt föreningsarbete, god datavana och goda
kunskaper i Officepaketet samt B-körkort.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% men är uppdelad i två ansvarsområden.
Dels ansvarig tränare för SKK:s elitgrupp, dels att vara chefstränare för SKK:s
tävlingsgrupper.
Som chefstränare innebär det att du kommer att ansvara för att besluta och driva
igenom arbetssätt och rutiner för tävlingsgrupperna från Simiaden-nivå upp till SM/JSMnivå. Du kommer ansvara för att både tillsätta, följa upp och stötta övriga tränare inom
träningen samt med administrativa uppgifter och därmed driva den röda tråden igenom
tävlingsgrupperna. Vidare ska chefstränaren upprätta årlig planering för
tävlingsgrupperna. Detta sker självklart genom ett tätt samarbete med övriga tränare
och breddansvariga. För rätt person kan rollerna komma att anpassas efter erfarenheter
och bakgrund.
I övrigt skall Chefstränaren ska vara en förebild för simmare och tränare i klubben, agera
utifrån klubbens värderingar och följa klubbens policys och riktlinjer.
Anställningsform och lön
Vi tillämpar provanställning i sex månader. Tillträde omgående eller enligt
överenskommelse. Arbetstiden varierar över året, men följer verksamheten under
dagar, kvällar och helger. I arbetet ingår även resor till och från tävlingar och läger.
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Din ansökan
Skicka din ansökan med personligt brev samt CV till faxegard@gmail.com senast den 15
maj. Inkommande ansökningar och intervjuer hanteras löpande och tjänsten kan
komma att tillsättas före sista ansökningsdag. I samband med anställning kommer vi
begära att få se utdrag från belastningsregistret. Har du ytterligare frågor om tjänsten
kontakta Fredrik Axegård (ansvarig simkommittén) på telefon 076 526 11 12 eller mejl:
faxegard@gmail.com
Om klubben
Stockholms kappsimnings klubb (SKK) är Stockholms äldsta simsportförening med
mängder av mästerskapsmedaljer på meritlistan. SKK har sitt upptagningsområde i
Stockholmsområdet med tonvikt i Västerort (Bromma området med omnejd) samt
Mälaröarna (Ekerö). SKK har ca 800 aktiva medlemmar varav ca 100 simmare i vår
tävlingsverksamhet. Föreningen har sitt hemmasäte i Åkeshovs simhall men bedriver
simträning i fyra olika bad, Åkeshov simhall, Eriksdalsbadet, Spångabadet samt
Nälstabadet. 2021 var SKK 18:e bästa simidrottsklubb.
Läs mer på föreningens hemsida www.kappis.se

