
 

SIMKLUBBEN S02 SÖKER 

Chefstränare samt  
fler tränare 
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Simklubben S02 verkar och driver tävlings- och träningsverksamhet inom 

simning och parasimning samt simskola för alla åldrar. Vi söker nu en 

chefstränare och fler tränare på olika nivåer. 

Som Chefstränare är du ansvarig för att verkställa de planer och riktlinjer för vår 

simverksamhet som du, tillsammans med våra övriga medarbetare, har tagit fram på årsbasis. 

Du leder tränarteamet för våra mest avancerade cluster A- och B-gruppen, och agerar mentor 

för övriga tränarteam. Din huvudarbetsplats är vid bassängkanten tillsammans med våra atleter 

vid träningar, tävlingar och läger. Du representerar Simklubben S02 vid tränarkonferenser och 

andra förbundsarrangemang vid behov. 

Du leder tränarmöten och är en självklar deltagare på våra årliga tränarkickoffer och övriga 

arrangemang för utveckling av klubben. 

Du är en öppen och positiv människa som tycker om att arbeta med barn och ungdomar. 

Erfarenhet av liknande roller är ett stort plus men viktigare är att du kan träning, simning och att 

du är en duktig ledare som kan ta fram det lilla extra ur dina adepter. Du får gärna ha 

dokumenterad utbildning inom relevanta områden för arbetsuppgiften. Dina arbetstider varierar 

då de anpassas till träning och tävling.  

Vi söker även ett flertal Simtränare. Du som innehar den här rollen är antingen tim- eller 

arvodes-kontrakterad. Du arbetar i ett tränarteam om ca 2-4 personer. Tillsammans ansvar ni för 

ett cluster simmare för att uppnå uppsatta mål som tagits fram tillsammans med vår 

chefstränare. Planeringen sker per säsong. Du tycker om att vara med på tävlingar och läger 

samt att arbeta med ungdomar. Vi ser gärna att du har ett stort intresse för idrott och gärna att 

du själv varit eller är aktiv. Det är självklart ett plus om du har erfarenhet från simning även om 

vi kan och kommer utbilda dig.  

Simklubben S02 är anslutna till Arbetsgivaralliansens branschavtal Idrott.  

Har du funderingar eller frågor kring dessa roller?  Välkommen att kontakta vår ordförande. 

Din skriftliga ansökan skickar du till samma adress. 

S02 ordförande Pernilla Dittmer 

telefon 072-887 07 32 

e-post pernilla.dittmer@s02.nu 

 

 

Simklubben S02 är en Göteborgsklubb med verksamhet i fem simhallar – Valhallabadet, 

Lundbybadet, Angereds Arena, Frölundabadet samt Kärrabadet. Klubben består utav ca 500 

medlemmar, ca 30 tränare/instruktörer och två heltidsanställda – Klubbchef samt Marknads- och 

Utvecklingschef. Vår verksamhet utgår från vårt Kansli som är beläget i samma byggnad som 

Valhallabadet. Besök gärna vår hemsida www.s02.nu för mer information om klubben.  
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