
 

 

Vill du vara med och utveckla Karlstads Simsällskap? 

 

Simidrott är fantastiskt! Tekniskt, taktiskt, snabbt och med känsla för vatten. Här ryms 

lagidrott och samarbete, lyhördhet och respekt inom så väl lagidrotten vattenpolo till 

individuella prestationer inom simhopp, parasimning och simning. Kombinationen av hårt 

lagarbete till starka enmansprestationer gör att du får all den spänning och kamp du kan tänka 

dig, oavsett om du är simidrottare, tränare, förälder eller verksamhetsansvarig. Vi i Karlstad 

Simsällskap söker därför dig som älskar simidrott och utveckling. Genom att våga ha högt 

ställda mål blir en av de viktigaste pusselbitarna i den process som föreningen står inför. Som 

verksamhetsansvarig kommer du att ha huvudansvaret för den sportsliga verksamheten samt 

tränaransvaret för vår SM/JSM-grupp. Till din hjälp har du din tränarstab samt styrelse och 

tillhörande kommittéer (sim, marknad, föräldrakommitté etc.).  Tillsammans med styrelsen 

kommer du att ha stor frihet att forma och bygga upp ett såväl starkt sportsligt som 

ekonomiskt resultat. Om du vill vara en del av ett långsiktigt arbete och utveckla 

simidrottsentusiaster nu och i framtiden är du rätt person för oss, KSS strategi 2025. 

 

Beskrivning av tjänsten 

Att vara verksamhetsansvarig innebär både strategiskt och operativt arbete som också 

innefattar en aktiv roll som tränare. Vi vill att du är en person som gillar att vara nära 

verksamheten, både vid bassängen och i andra sammanhang. Du har ansvar för att utveckla 

och kvalitetssäkra verksamheten du är ansvarig för. Rapportering till styrelse för 

verksamhetens ekonomi och utveckling är en del av tjänsten. I tjänsten ingår personalansvar 

och du kommer att leda och fördela arbetsuppgifterna i det dagliga arbetet. Som 

verksamhetsansvarig har du ansvar för SM/ JSM-gruppen vad gäller planering, 

genomförande, uppföljning och återkoppling. Kvälls- och helgarbete förekommer. 

 

Personliga egenskaper 

Vi söker dig som tycker om att leda och utveckla personal. Du har kunskap och förmåga att 

bygga team genom delaktighet och en stark inre drivkraft. Du är prestigelös och utmanas av 

att hitta nya lösningar. 

 

 

 



 
 

 

Kunskaper och erfarenhet  

Du som söker har dokumenterad erfarenhet av att leda. Du är utbildad i Svenska 

Simförbundets regi och är väl förtrogen med Simlinjen (utvecklingstrappan) eller har annan 

likvärdig utbildning. Förutom detta har du god kommunikationsförmåga och kan driva 

förändringar på ett positivt sätt. 

 

Vi erbjuder 

En utvecklande tjänst med stor frihet att genomföra sina idéer.  

 

Ansökan 

Ansökan, bestående av CV och personligt brev samt löneanspråk mejlas till simkommittén 

nichwest@gmail.com. Urvalet sker löpande varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan 

snarast, dock senast 2018-04-11. Frågor om tjänsten besvaras av Nichlas Westerlund 070-

3164034 eller Cherie Rydahl 070-2602501. 
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