
 

 
Simskolansvarig till Simklubben Nereus  

Till hösten öppnar ett nytt badhus i Kävlinge. I samband med detta kommer de båda 
simklubbarna i kommunen, SK Lödde och SS iden bilda en ny klubb, SK Nereus. Vi kommer 
ha stora möjligheter att erbjuda en omfattande simskola och därför letar vi efter en 
simskolsansvarig till Simklubben Nereus. 

Alldeles intill tågstationen i Kävlinge ligger det nya badhuset, Harjagersbadet.  Den moderna 
anläggningen har en 25x25m bassäng, två undervisningsbassänger och många andra resurser 
som kommer att göra din arbetsmiljö och vår simskola modern och spännande.  

Du når Kävlinge med en kort tågresa från närliggande städer, bland annat Landskrona  
(10 min), Lund (6 min) och Malmö (20 min).  

 

Egenskaper 

Du har ett gott ledarskap och inspirerar på ett sätt som kan utveckla föreningen, aktiva 
medlemmar och andra tränare. Det är av stor vikt att du är intresserad av att arbeta i en 
både ensam och i ett team där fokus ligger på utveckling. Du är administrativt stark och 
tycker om att både sätta och följa rutiner. Du har visioner och idéer om hur vi kan utveckla 
vår förening samt har en vilja och förmåga att genomföra dem. En positiv och öppen 
personlighet värderas högt. 

Befattningsbeskrivning: 

• Ansvara för och utveckla vår simskoleverksamhet.  
• Tillsammans med verksamhetsansvarig planera och genomföra simundervisning för 

barn. 
• Leda och stötta våra tränare som jobbar med simskolegrupper. 
• Kommunicera med föräldrar, bassängpersonal och tävlingsverksamhet 
• Vara delaktig i klubbens övergripande utvecklingsarbete genom att bidra med 

kompetens och idéer. 
• Vara ett ansikte utåt för klubben. 

 

 

 



Profil 

Vi söker dig som har: 

• erfarenhet av att arbeta med barn inom simsporten 
• erfarenhet och god kunskap om ledarskap 
• god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga  
• god administrationsförmåga 
• pedagogiska kunskaper om barn 
• kunskap om den fysiska och psykiska utvecklingen hos barn 
• god förståelse för föreningslivet 
• möjlighet att genomföra verksamhetsplanering och utveckling samt 

målsättningsarbete  
• meriterande är om du som sökande har adekvat utbildning inom träning/ledarskap 

Arbetstider:  

• arbetstiderna följer verksamhetens öppettider (kvälls- och helgarbete ingår). 

 
Anställning & ansökan 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %  
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten tillsättas så snart som möljigt. 
 
Ansökan med CV och personligt brev sänder du till matthew.parsonage@sknereus.se 
 
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta: Matthew Parsonage, 
verksamhetsansvarig eller Elisabet Ek styrelseordförande på elisabet.ek@ssiden.se 
 
Om SK Nereus 
Simklubben Nereus bildades 2022 och kommer från hösten 2023 bedriva simskola, 
tävlingsverksamhet samt montionsverksamhet för ungdomar och vuxna. Under sommaren 
2023 kommer medlemmar från SK Lödde och SS Iden flyttas till den nya klubben. 
 
Om SK Lödde  
Simklubben Lödde bildades 1976 och bedriver idag verksamhet från 
simskola till masterssimning och vuxenverksamhet. Klubben har under sina 
drygt 40 aktiva år fostrat flera framgångsrika tävlingssimmare på junior- och 
seniornivå. Idag har klubben drygt 450 aktiva barn och ungdomar samt ett 
60-tal aktiva vuxna. Simlinjen ligger till grund för vår verksamhet, för så väl 
simskola som tävlingsverksamhet. Vi håller till på Tolvåkersbadet i 
Löddeköpinge. Vi har en ekonomi- och kansliansvarig och ca 40 timanställda tränare.  
 
Om SS IDEN  
Simsällskapet den bildades 1979, och bredriver idag simskole- och 
träningsverksamhet för barn/ungdomar från 2-18 år, utöver detta 
har vi vuxenverksamhet. Klubben har ca 325 aktiva medlemmar, 
varav ca 70 barn och ungdomar i våra tävlingsgrupper. Simlinjen 
ligger till grund för vår verksamhet, för så väl simskola som 
tävlingsverksamhet. Vi håller till på Vikenbadet i Furulund och vi har 25 timanställda tränare. 
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