
 
 

 
 

söker Simlärare 

 
SS04 är en idrottsförening med bred verksamhet inom simsport; babysim, mini sim, 
simskola, teknikskola och en växande tävlingsverksamhet. Vi bildades 2004 och har 
idag ca 2000 medlemmar. 
 
I slutet av januari 2015 invigdes nya Sundbybergs simhall efter om-och tillbyggnad. 
Befintliga bassänger har renoverats och en ny multibassäng som har sex 25-
metersbanor med höj- och sänkbar botten har byggts till. SS04 har ett mycket bra 
samarbete med Sundbybergs Stad och kommer under 2015 och 2016 att driva 
simundervisning i simhallen. Vi har nu drivit denna verksamhet med ca 1000st barn 
varje vecka i simskola, baby- och minisim med mycket bra resultat. Vi kommer till 
hösten utöka verksamheten och söker med anledning av det fler simlärare till vår 
verksamhet. 
 
Vi söker engagerad, kunnig simlärare som vill arbeta i ett starkt team och vara med 
och fortsätta arbetet med att utveckla SS04 till en av Sveriges ledande simklubbar 
inom simkunnighet.  
 
Som simlärare i SS04 har du till uppgift att lära ut simkunnighet till klubbens olika 
målgrupper. Du kommer självständigt driva och ansvara för en eller flera grupper, 
utbilda i och vid bassängen samt vara med och vidareutveckla simskolan.  
 
Vi söker dig med dokumenterad utbildning och erfarenhet inom simning. Du har ett 
stort intresse för siminlärning på samtliga nivåer och är intresserad av 
föreningsutveckling. 
 
Vi erbjuder dig en simklubb med stark värdegrund som satsar på framtiden och har 
en stor utvecklingspotential. Vi bedriver verksamhet i två kommuner; Solna och 
Sundbyberg. 
 
Tjänsten är en projektanställning, hel- alternativt deltidsanställning, under 2015 och 
2016 med möjlighet till förlängning.  
 
Din ansökan i form av ett personligt brev och CV skickas till Solna Sundbyberg 
Simsällskap 04 senast 3 augusti 2015.  
 
Skickas till: jonas.hagerhall@ss04.se eller Solna Sundbyberg simsällskap 04  
Badhusplanen 2, 169 55 Solna. Om du har frågor är du välkommen att ringa SS04 
sportchef Jonas Hägerhäll 08-837989, 0708-653277, jonas.hagerhall@ss04.se 


