Simidrottsklubben Delfin, Göteborg söker simhoppstränare
Simidrottsklubben Delfin bildades 2016 som en fortsättning på den tidigare konstsims- och
simhoppsverksamhet som genom åren bedrivits i Valhalla. Vi är en ung organisation med stor
framåtanda. Vi vill sätta simhopp och konstsim från Göteborg på simidrottskartan.
Vår verksamhet utgår ifrån Svenska simförbundet strategi och vi jobbar för att bedriva både
breddverksamhet och elitverksamhet. Vi strävar att kunna erbjuda fler att prova på simhopp i
Göteborg och få fler att välja simhopp som sin sport. En verksamhet som oberoende av ålder
kännetecknas av simidrottaren i centrum. Att erbjuda alla aktiva en utveckling genom en lustfylld
träning från rörelselek och motion till att träna för att tävla.
Vi söker nu en tränare med intresse för verksamhetsutveckling som vill vara delaktig och operativt
samordna vår breddverksamhet. Vi söker dig som älskar idrott för alla och vill vara med och utveckla
vår simhoppsverksamhet vidare. Du drivs av att se barn och unga utvecklas och växa.
Kvalifikationer:
• Du har god erfarenhet från någon akrobatisk idrott (simhopp, gymnastik, trampett etc) och vi
önskar att du själv varit aktiv i sporten
• Du har erfarenhet av att ha tränat barn och ungdomar
• Du älskar utmaningen att utveckla en idrottslig verksamhet
• Du är utbildad tränare där simhoppstränarutbildning från SSF är meriterande
• Du har viss arbetslivserfarenhet från att koordinera verksamhet eller leda projekt
Som person är du :
• Kommunikativ och en lagspelare, ”laget framför jaget”
• Driven och noggrann
• Öppen, rak och ärlig
Ytterligare förutsättningar:
Tjänsten är på 75%, tillsvidareanställning efter provanställning på 6 månader
Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär att de oftast förläggs på kvällar och helger.
Tillträde inför höstterminen efter överenskommelse.
Bifoga referenser och löneanspråk i din ansökan. Ansökan och eventuella frågor tas emot via e-post
info@sikdelfin.se. Sista ansökningsdag är den 16 Juni 2017, vi behandlar ansökningarna löpande så
skicka in så fort som möjligt.

