Vill du vara med och utveckla en av Sveriges största och mest framgångsrika
simföreningar? MASS söker en Verksamhetsansvarig/Sportchef för tävlingsoch träningsverksamheten!
Hjärta, utveckling och framgång är klubbens värdegrund och med den som bas kommer du som en av
klubbens nyckelpersoner att leda utvecklingen av vår tävlings- och träningsverksamhet så att vi kan
ta ytterligare steg framåt!

Beskrivning av tjänsten
MASS tävlings- och träningsverksamhet rymmer cirka 290 simmare. Vi har idag tre heltidsanställda
och ca 25 timanställda tränare inom dessa verksamheter. Du kommer att leda och fördela det dagliga
arbetet för dessa personer i enlighet med vår värdegrund och med fokus på att utveckla
verksamheterna.
Att vara Verksamhetsansvarig/Sportchef innebär både strategiskt och operativt arbete som också
inbegriper en aktiv roll som tränare. Vi tror att du trivs och vill vara på bassängkanten för att skaffa
dig god kännedom om verksamheterna och på ett naturligt sätt vara en del av organisationen. Kvällsoch helgarbete förekommer i rollen. Du har ett helhetsansvar för utveckling, kvalitet, ekonomi och
personal inom dina områden och rapporterar till klubbchefen. Du är också en del av vår
Arrangemangskommitté (AK) som ansvarar för alla MASS tävlingsarrangemang. 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 verksamhets- och
budgetansvar. Förutom detta har du
 Mycket goda kunskaper, teoretiska såväl som erfarenhetsbaserade, om simträning (alla
simsätt och i alla åldrar), tävlingsimning samt landträning.
 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 med en av Sveriges största och mest framgångsrika
tävlingsverksamheter: 200 tävlingssimmare och representation i ungdoms-, junior och seniorlandslag
och 90 simmare i träningsverksamheten. Vår målsättning är att vara en topp 10-klubb i Sverige. 2016
blev vi Västsveriges bästa simklubb. Utvecklingen har varit enastående tack vare ett fokuserat arbete
genom alla våra verksamheter – 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.

MASS har en stor inriktning på simkunnighet och säkerhet. Förutom tränings-, tävlingsverksamheten
har vi en framgångsrik parasimsverksamhet, ett växande babysim, en stor vuxenverksamhet och en
sim- och teknikskola med över 2000 elever. 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 tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Är du
intresserad ber vi dig därför att skicka din ansökan direkt till dick.berg@mass.se Märk ansökan med
Verksamhetsansvarig. Vi vill gärna att du skickar med både CV och personligt brev.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och rapporterar direkt till MASS Klubbchef Dick Berg. Sista
ansökningsdag är den 15 april och tillträde sker enligt överenskommelse.

