
 

 

 

 

SS04 söker en Teamledare Simsport  
SS04 är en idrottsförening med en vision om att vara – En simklubb för alla. För oss betyder 
det en verksamhet där alla oavsett ålder, kön, ursprung och ambitioner med sin simning ska få 
plats och känna att de deltar i en verksamhet som är utvecklande och rolig. SS04 bedriver 
verksamhet från babysim till elitsimning för barn, ungdomar och vuxna i Sundbyberg och 
Solna. Vi jobbar aktivt med vår värdegrund och med kontinuerlig utbildning av alla våra 
ledare. Föreningen har ca 3 000 medlemmar och omsätter drygt 13 miljoner kronor.  

Utveckling av verksamheten fortsätter och vi söker nu en ny ledare för ”Team simsport”. I 
”Team simsport” ingår verksamheten från teknikskolan till elitförberedande grupper, 
ungdomsgrupper med inriktning breddidrott samt grupper med inriktning motion och hälsa. 
Varje termin deltar ca 600 simmare i dessa verksamheter, fördelat på två badanläggningar i 
Solna och Sundbyberg samt ett utomhusbad på sommaren. 

Det vi söker är en person med lång erfarenhet av simning med förmåga att vid sidan av 
tränarrollen kunna leda en grupp tränare. Som Teamledare simsport är man ansvarig för drift 
och utveckling av föreningens simsport och samordningsansvarig för verksamheten. 

Arbetsuppgifter  

• Samordna och utveckla Team simsport tillsammans med övriga i teamet 
• Tränare  
• Ansvara för tränare, administration, planering, genomförande och utvärdering 
• Delta i rekrytering och kompetensutveckling av tränare 
• Vara delaktig och bidra till klubbens övergripande utveckling  

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %), 6 månaders provanställning, 
Tjänsten följer verksamhetens tider vilket innebär jobb på kvällar och helger när uppdraget så 
kräver. SS04 är medlem i Arbetsgivaralliansen och omfattas av kollektivavtal. 

Din profil  
Du har flerårig erfarenhet av simidrott och troligtvis en egen simmarkarriär. Förmåga att leda 
ett team samt driva, utveckla och administrera verksamhet utifrån föreningens vision, mål och 
värdegrund. Du är en person med ett stort engagemang, har lätt för att samarbeta samt är 
duktigt på att inspirera och utveckla andra människor. 

Meriterande 
Tränarutbildning eller annan dokumenterad pedagogisk utbildning. Erfarenhet av att jobba 
inom svensk simidrott. 

Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast den 30 maj till 
jonas.hagerhall@ss04.se. Vi behandlar ansökningarna löpande.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta SS04 klubbchef Jonas Hägerhäll, mobil 0708-65 
32 77. För mera information om SS04 verksamhet besök www.ss04.se 


