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Västerås Simsällskap söker vikarie Breddansvarig på nybyggda Lögarängsbadet 
 
 
 
VSS med sina 1650 medlemmar är en breddklubb med en topp- och elitsatsning. Våra verksamheter 
spänner över simidrott (från barn till Master med representation i landslagen), simkunskap, motion och 
friskvård.    
Tjänsten är ett vikariat på 100% med tillträde så snart som möjligt. Du kommer ha ansvar över 
simskola och teknikskola både i den ordinarie verksamheten samt under sommarverksamheten. Det 
ingår även att planera och säkerställa genomförandet av vår interna simtävling Morgondagare, denna 
genomförs två gånger per termin för att ge våra yngre simmare möjlighet att prova på att tävla.   
Tjänsten innebär både strategiskt och operativt ansvar. Du kommer ansvara för och arbetsleda ett 
antal arvoderade simskoleledare, ca 35 st, samt sköta rekrytering av eventuellt nya simskoleledare. 
I tjänsten ingår även vissa administrativa uppgifter. Exempelvis medlemsregister, anmälningar, 
fakturering i vårt system Kansliet Online. Det innebär även en hel del föräldrakontakt via mail och 
telefon som ska vårdas ömt.  
Vi ser gärna att du har utbildning motsvarande Simskoleinstruktör, men vi ställer oss även positiva till 
att hjälpa dig med vidareutbildning. Att vara en del av verksamheten som instruktör och leda simskolor 
kan även bli aktuellt. Det viktiga är att du har ett brinnande intresse att arbeta med barn och att 
utveckla deras simkunnighet. Andra bra egenskaper för uppdraget är att du har initiativförmåga samt 
är strukturerad och gillar ordning och reda. Vi förutsätter att du är van att arbeta med datorer. Vi 
kommer att hjälpa dig med en god introduktion från kunniga kollegor. 
Vikariatet löper tills 2021-08-27 med chans till fast anställning. 
Vem är du vi söker? 
- Du har vana samt trivs att jobba med både barn och ungdomar.    
- Du drivs av att utveckla både dig själv och att hjälpa andra att utvecklas, samt du har ett ödmjukt    
förhållningssätt och sprider bra stämning i din omgivning.  
- Du drivs av att utveckla och kvalitetssäkra en idrottslig verksamhet.  
- Du har god kommunikationsförmåga samt förmåga att skapa engagemang.  
- Du kan jobba självständigt och ta egna initiativ. 
Om du själv har erfarenhet inom simidrottsföreningar är det meriterande, men inget krav.  
 
Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär att arbetet både innefattar kvällstid och helger. 
Samtidigt finns det en stor frihet att själv planera arbetet på ett sätt som fungerar bra för dig som 
individ.   
Ansökan sker endast via mail till ordforande@vasterassim.nu 
Rekryteringsprocessen startar omgående och urvalet kommer att ske löpande. I samband med 
anställningsintervju kommer vi begära att få se ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. 
Information om hur man kan få ut detta finns på www.polisen.se. 
 
Fakta om VSS  
- Föreningen grundades 1910  
- Verksamheten bedrivs vid  
- Verksamheten omsätter drygt 6,5 MSEK  
- VSS har 3 heltidsanställda och en 20% tjänst  
- Drygt 1650 medlemmar  

 


