Vill du vara med och utveckla en av Sveriges största och mest framgångsrika
simföreningar? MASS söker en arbetsledare simkunnighet!
Hjärta, utveckling och framgång är klubbens värdegrund och med den som bas kommer du som en av
klubbens nyckelpersoner att leda utvecklingen av verksamheterna så att vi kan ta ytterligare steg
framåt!

Beskrivning av tjänsten
MASS simkunnighet inrymmer baby & minisim, simskola, teknikskola, parasim och vuxensimskola.
Totalt är det ca 2000 simmare igång per termin och 45 timanställda instruktörer inom dessa
verksamheter. Du kommer dela ansvaret med en verksamhetsansvarig. Din primära uppgift är att
leda och fördela det dagliga arbetet för dessa personer i enlighet med vår värdegrund och med fokus
på fortsatt utveckling.
Att vara arbetsledare innebär framförallt operativt men också en del strategiskt arbete. Vi ser det
som en självklarhet att du några timmar i veckan har en aktiv roll som instruktör. Vi tror att du trivs
och vill vara i vattnet för att skaffa dig god kännedom om verksamheterna och på ett naturligt
sätt vara en del av organisationen. Kvälls- och helgarbete förekommer i rollen. Du har ett ansvar för
utveckling, kvalitet och personal inom dina områden och rapporterar till verksamhetsansvarig
simkunnighet. Vi tror att du brinner för simning lika mycket som vi gör!

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en mycket god social kompetens, utpräglad servicekänsla, tycker om att leda
och utveckla personal och har kunskap och förmåga att utveckla verksamheter. Du är dessutom
flexibel, effektiv och en strukturerad problemlösare. Delaktighet och vi-känsla är du bra på att skapa
och du trivs i en prestigelös och driven omgivning. MASS är en breddklubb med elitsatsning, vi tror på
att toppen kommer från bredden och att bredden inspireras av toppen och vi tror att du delar den
uppfattningen.

Kunskap och erfarenhet
Du som söker har dokumenterad erfarenhet av att leda personal och av verksamhetsansvar. Förutom
detta har du
 Mycket goda kunskaper, teoretiska såväl som erfarenhetsbaserade om simträning i alla
åldrar.
 Mycket goda kunskaper om barns och ungdomars utveckling, mentalt och fysiskt.
 God kommunikationsförmåga i både tal och i skrift.
 Förmåga att driva förändringar på ett positivt sätt.
 God ekonomisk förståelse
 Goda kunskaper i Officepaketet.

Detta är MASS
MASS är en ideell och medlemsstyrd förening som bedriver simutbildning och simträning för barn,
ungdomar och vuxna. Vi har vår hemvist i Åbybadet, men har en del av verksamheten i
Streteredsbadet. Vi vill genom vår verksamhet skapa goda idrottsutövare, en god klubb- och laganda
och ett gott kamratskap. Våra kärnvärden hjärta, utveckling och framgång är grundstenar i vår
verksamhet. Därför vill vi hela tiden utmana våra aktiva för att de ska kunna utvecklas vidare och
lyckas – oavsett ålder och simnivå. Och vi gör det alltid med hjärtat. Att må bra och att ha roligt har
därför en framskjuten plats i vår verksamhet. Mår vi bra och har roligt kommer vi att utvecklas och nå

framgång – var och en utifrån sina mål och ambitioner. Vår målsättning är att vara en etablerad topp
10-klubb i Sverige. Vi har över 3000 medlemmar från babysim till vuxenverksamhet. MASS är en
breddklubb, vi tror på att toppen kommer från bredden och att bredden inspireras av toppen. Vi
växer och utvecklas och vill fortsätta att göra så. MASS ska vara en klubb i framkant av utvecklingen.
Varje dag!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Klubbchef, Dick Berg på, dick.berg@mass.se
eller på 070-35 88 290.
Ansökningar hanteras löpande. Är du intresserad ber vi dig därför att skicka din ansökan direkt till
dick.berg@mass.se Märk ansökan med arbetsledare. Vi vill gärna att du skickar med både CV och
personligt brev.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Sista ansökningsdag är den 15 mars och tillträde sker enligt
överenskommelse.

