
 

100% tjänst som verksamhetsansvarig för simlinjen. 

Vi har haft förmånen att ha Cecilia Holm hos oss i många år som 

verksamhetsansvarig för simlinjen. Nu har Cissi bestämt sig för att dela med sig av 

sina livserfarenheter på annat ställe och lämnar därför SK Poseidon och simvärlden. 

Därför behöver vi nu någon som gärna skulle vilja få möjligheten att ta över hennes 

arbete här hos oss.   

                                                             Är det du kanske?  

Simklubben Poseidon har all sin verksamhet i Lund med ett undantag. Vi har verksamhet hela året 

runt. Vår, sommar, höst, lovverksamhet, privatlektioner, fritids och en del skolsim på uppdrag. Vi har 

även simhopp i föreningen. Vi hade 2019 ca 2800 aktiva medlemmar under året, och totalt har vi ca 

170 ledare som har någon form av uppdrag i föreningen under året.  Vårt kansli och den mesta av 

undervisningen är på Högevallsbadet men vi har även verksamhet på Delphinenbadet, Habo Ljung 

och habiliteringen under terminerna och tre utebad på somrarna.  

Vi arbetar med en annorlunda metod för simskolan. Den kallas Brainswim. Det är viktigt att du vill 

arbeta med detta och att du vill fortsätta utveckla det tillsammans med oss. Info om Brainswim hittar 

du på vår hemsida under länken http://www.skposeidon.se/docs/836/22483/Brainswim.pdf 

Vi är 12 st personer med lite olika anställningsgrad och uppgifter som arbetar på vårt kansli. Vi delar 

det med alla våra timanställda och våra aktiva som hänger här lite då och då. Vi har även vår shop 

inne på kansliet så det är alltid full rulle här.  

Kansliet är hjärtat i föreningen och detta är en del av det du kommer att få göra. När vi ses efter du 

har ansökt berättar vi mer 

 Du kommer vara ansvarig för all verksamhet från babysim till medley + vuxenverksamhet.  

 Lägga terminschema för alla våra grupper. 

 Tillsätta alla ledare som ska arbeta, lösa vikarie om det behövs. 

 Hålla i tränarmöte, internutbildning, uppdatera en del på hemsida, sociala medier osv 

 Fortsätta utveckla verksamheten så att den bara blir bättre och bättre. 

Tjänsten är 100% och innefattar både administration och bassängtid. Det är en tillsvidareanställning. 

Tjänsten startar 1 maj där du och Cissi arbetar 1 månad tillsammans. 

För att du ska tycka detta är kul och trivas hos oss behöver du, 

 Gilla människor, vara glad och positiv och vilja samarbeta. 

 Vara pedagogisk mot våra barn, ledare och föräldrar. 

 Vara organiserad, noggrann, stresstålig, flexibel och inte ljudkänslig.  

 Kunna arbeta självständigt, kunna ta egna initiativ, vara lösningsorienterad. 

 Vilja lära nytt och se möjligheter istället för hinder.  

 Du behöver kunna uttrycka dig i tal och skrift och ha god datorvana. Vi arbetar med 

sportadmin som medlemsprogram och planday som tidrapportering för alla ledare.  

Vi vill gärna att du skickar din ansökan och cv senast den 29 januari till marianne@skposeidon.se där 

du också kan skicka ev frågor eller ring på 046-274 00 60 

Hälsningar Marianne Lager, verksamhetschef SK Poseidon 
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