Mölndal Allmänna Simsällskap söker siminstruktör
Mölndals Allmänna Simsällskap, MASS, är Mölndals största idrottsförening med cirka 3000
medlemmar i veckan fördelat på olika verksamheter (babysim, simskola, simträning,
vuxensim, parasim mm). Simverksamheten bedrivs både på Åby- och Streteredsbadet med
majoriteten av verksamheten på Åby. Vi är utan konkurrens den största nyttjaren av
Åbybadet.
MASS bedriver simskola för barn från fyra år både på Åby- och Streteredsbadet. På uppdrag av
Mölndals stad ansvarar vi även för simtester i tredje klass i Mölndals och Härrydas skolor.
Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad och som tycker om att lära ut. Du ska tycka att det är
roligt att vara mycket i vattnet och simhallen. Känna glädje att få gå till jobbet och vara en del
av att barn får känna trygghet och ha kul i vattnet hos oss! Det är ett plus om du har utbildning
som sim- eller teknikskoleinstruktör och även om du någon gång sysslat med simning i någon
form. Har du ingen utbildning så utbildar vi dig i enlighet med Svenska Simförbundets simlinje
som vi jobbar efter.
Vi söker främst en siminstruktör för fastanställning men söker även fler som vill bli en av oss i
vårt team och jobba extra! För att vara redo för våren ser vi gärna att du kan starta omgående
med upplärning och utbildning. Det går utmärkt att kombinera med studier men i nuläget
söker vi främst instruktörer dagtid under veckorna. Tjänsten kan kombineras i våra olika
simverksamheter men även som badvärd på Streteredsbadet eller i MASS café Sjöhästen som
vi bedriver på Åbybadet om det finns intresse för det.
Tillträde
Anställningsform
Lön
Sista ansökningsdag

Omgående
Provanställning sex månader sen fast
Månadslön
2017-09-25, ansökningar tas emot allt efter de
kommer in

Kontakta
Liselotte tlf. 031 278063 (dagtid) el. mail kansliet@mass.se
Du hittar information om vår verksamhet på hemsidan www.mass.se
-----------------

Detta är MASS
Mölndals Allmänna Simsällskap (MASS) är en ideell simförening, som bildades 1976. Vi har vår hemvist på
Åbybadet. MASS bedriver simutbildning (babysim, minisim, simskola och teknikskola) och simträning för barn
och ungdomar. Vi har även en framgångsrik parasimsverksamhet, från simskola till Paralympics. Idag har
föreningen vuxit till att bli Mölndals största idrottsförening med nästan 3000 barn och ungdomar i
verksamheten. Vi driver Streteredsbadet i Kållered och Café Sjöhästen på Åbybadet genom vårt dotterbolag,
MFAB. MASS är medlem i Västsvenska Simförbundet (VSSF) och Svenska Simförbundet (SSF).

