
 

Elitutvecklare 
SS04 är en idrottsförening som bildades 2004 och vi har en bred verksamhet med 

simskola, teknikskola och en växande tävlingsverksamhet. Vi är idag ca 1 600 

medlemmar och fortsätter att växa och söker därför en person med mycket god 

kompetens inom simning som vill vara med och fortsätta att utveckla SS04 

 
Du som söker är en engagerad och kunnig simtränare som vill arbeta i ett 

starkt team och fortsätta utveckla SS04 till en av Sveriges ledande 
simklubbar. Du ansvarar för våra mästerskapssimmare samt är tränare för 

några av dessa grupper. Vi vill att du ska kunna leda och utveckla SS04 
tävlingsverksamhet efter klubbens vision och värdegrund. Du kommer att 

jobba med planering av verksamheten, utbildning, stöttning av övriga 
tränare och tävlingssimmare i klubben för att säkra kvalitén i vår 

verksamhet.  
 

Din bakgrund och utbildning inom simning är väl dokumenterad och på 
hög nivå, du har ett stort intresse för simning på samtliga nivåer och är 

intresserad av föreningsutveckling. Positivt är också om du har erfarenhet 

från en egen simkarriär.  
 

Vi erbjuder dig en simklubb som satsar på framtiden och med mycket 
stark utvecklingspotential. Vi har verksamhet i två kommuner, Solna och 

Sundbyberg. Båda kommunerna har en stark tillväxt och har beslutat att 
bygga nytt eller bygga ut sina simhallar vilket kommer ge ännu bättre 

förutsättningar för klubben i framtiden.  
 

SS04 driver Nationell idrottsutbildning i simning, NIU i samarbete med 
Solna Gymnasium. Du ansvarar även för simningen för dessa 

gymnasieelever. 
 

Hel- alternativt deltidsanställning beroende på sökandens kompetens och 
önskemål. 

 
Din ansökan i form av ett personligt brev och CV senast 31/1 2012 skickas till: 

jonas.hagerhall@ss04.se eller Solna Sundbyberg simsällskap 04, Badhusplanen 2, 169 55 

Solna. Om du har frågor så är du välkommen att ringa SS04 sportchef Jonas Hägerhäll 

0708-65 32 77, 08-27 14 85 eller ordförande Jan Sigurdh, 073-391 68 71. 
 

 


