Järfälla Simsällskap bildades 1971 och är en förening som erbjuder simidrott inom
simning, vattenpolo och konstsim. Idag har klubben mer än 700 medlemmar, från 4-åringar i Sim och
Lek till simmare som tävlar på elitnivå. Verksamheten bedrivs främst i Jakobsbergs simhall, ca 2 mil
nordväst om Stockholm. I april flyttar vi verksamheten till nya Järfällabadet.

Ny medarbetare till vår Sim & Lek verksamhet
Järfälla Simsällskap söker en ny medarbetare med stor drivkraft och som vill vara med och utveckla JS
Sim & Lek verksamhet. Tjänsten är på 100 %, och du är med och driver vår verksamhet både
administrativt och i bassängen. Rollen innebär ett stort personligt ansvar och det är viktigt att du kan
samarbeta med övriga ansvariga för att säkerställa att det finns en sammanhängande utveckling för
våra barn i den övriga simverksamheten. Du kommer att vara med att starta upp vår nya
babysimsverksamhet.
Du har förmågan att inspirera, ta initiativ och utveckla verksamheten tillsammans med den övriga
organisationen. Du ser både individen och gruppen, är duktig på att lyssna och kunna hantera barn
och föräldrar för att hitta rätt upplägg. Du älskar att coacha och uppmuntra barnen att utmana sig
själva. Du är nytänkande och vågar komma med nya idéer.
Vi erbjuder dig en heltidsanställning i en av Sveriges mest framgångsrika simklubbar på barn,
ungdoms- och juniornivå. Verksamheten genomsyras av JS-linjen som bygger på vår vision och
värdegrund baserad på Svenska simförbundets simlinje. Du rapporterar till Simkommittén som
ansvarar för verksamhetens utveckling och mål. Du är kommunikativ och har lätt att skapa och
bevara relationer.
Vi ser gärna att du har utbildning inom simidrott (Simlinjeassistent + Plattformen
Simlinjeinstruktör/Simlärare 2-8 år), men inte ett krav.
Stor vikt fästs vid dina tidigare erfarenheter och personliga egenskaper.
Vi vill att du börjar så fort som möjligt med hänsyn tagen till eventuell uppsägningstid.
Välkommen med din ansökan, bestående av ett personligt brev och CV till, via e-post;
sim.ordf@jarfallasim.org senast den 20 februari 2018. Eventuella frågor besvaras av Per Holm,
ordförande i Simkommittén, tel 070-605 90 49.

