
  

Väsby Simsällskap söker  

Klubbchef    

Vi söker en engagerad och driven verksamhetschef med simning i fokus 
Nu söker vi dig som har ett genuint intresse för idrott och verksamhetsutveckling. Som 
verksamhetschef brinner du för att driva och utveckla en idrottslig verksamhet in i framtiden. 
Tycker du att detta låter intressant? Då kanske det är just dig som vi söker! 

Om Väsby Simsällskap 
Väsby Simsällskap är en ideell förening som bildades 1964 och vi är idag ca 2000 
medlemmar. Vår verksamhet bedrivs i Vilundabadet i Upplands Väsby där vi erbjuder en bred 
simverksamhet från babysim och simskola till simträning på elitnivå. Väsby Simsällskaps mål 
är att vara bland den fem bästa simföreningarna i Sverige. Tillsammans med Väsby Nya 
Gymnasium har vi gymnasial NIU utbildning. Vi har också en framgångsrik Triathlon sektion 
med både spets- och breddverksamhet med tävlande i världsklass.    

Vi har genom åren haft stora framgångar då våra nuvarande och tidigare simmare har tagit 
flertalet medaljer på SM, JSM och SUM-SIM. Flera simmare har också representerat Sverige 
i internationella tävlingar, allt från nordiska ungdomsmästerskapen till OS. Väsby 
Simsällskap arrangerar egna tävlingar på olika nivåer varav Svenska Simspelen med 
internationellt deltagande är den största tävlingen för oss.  

Vår verksamhet och våra värderingar utgår från våra fyra ledstjärnor; Gemenskap, 
Utveckling, Framgångsrik och Livslångt engagemang.  

Om tjänsten 
Som Klubbchef i Väsby simsällskap har du det övergripande helhetsansvaret för 
verksamheten och är föreningens sammanhållande länk. Vi är 8 heltidsanställda och ett 30-tal 
timanställda simtränare och simlärare. Direktrapporterande till Klubbchefen är Huvudtränare 
och Simskoleansvarig. Du rapporterar till föreningens ideella styrelse och leder ett fantastiskt 
och kompetent medarbetarteam. 
  
Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter inkluderar att: 
 
● Driva, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten tillsammans med dina medarbetare enligt 

klubbens inriktning och mål. 
● Ansvara för personalplanering och rekrytering av personal samt budget och finansiell 

uppföljning. 
● Ansvara för eller assistera i en eller flera grupper inom simträning eller simskola beroende 

på din bakgrund.  
● Leda, coacha och utveckla personalen, uppmuntra samarbeten och skapa god teamkänsla.  



  
 
 

● Se till att det finns rätt förutsättningar för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter på 
bästa sätt för att kunna utveckla simmare, grupper och sig själva.  

● Se till att verksamheten bedrivs i linje med våra värderingar och gällande lagar och 
regelverk. Ansvara för arbetsmiljön för dina medarbetare. 

● Vara ett ansikte utåt för föreningen och ha kontakt med viktiga aktörer som kommunen, 
skolor, simförbund, medlemmar, föräldrar, ideella resurser samt andra externa 
intressenter.  

Om Dig 
För att lyckas i denna roll tror vi att du är en engagerad, positiv och drivande person som har 
erfarenhet av att leda verksamheter och medarbetare samt har ett strategiskt tankesätt. Du har 
förmåga att se varje individ, du ser till barn och ungdomars välmående samt förstår vikten av 
att vara en god förebild. Du har god kommunikationsförmåga och kan kommunicera på 
svenska. Du har även god administrativ förmåga och är kunnig i MS Office samt har 
erfarenhet av budgetarbete samt ekonomisk uppföljning. 

Du har följande erfarenheter med dig: 
• Minst 10 års arbetslivserfarenhet 
• Dokumenterad ledarskapserfarenhet  
• Erfarenhet av att bedriva och utveckla simidrottslig verksamhet 
• En fördel är också om du har högskoleutbildning inom relevant område och om du har 

erfarenhet av hur ideella föreningar drivs.  

Vi erbjuder dig 
• Ett spännande idrottsligt uppdrag där du har stor möjlighet att påverka verksamhetens 

inriktning och bidra till Väsby Simsällskaps långsiktiga utveckling 
• En stimulerande arbetsmiljö med engagerade medarbetare, simmare, föräldrar och ideella 

krafter 

Låter det intressant?  
Vänligen skicka ditt CV tillsammans med ett personligt brev till Väsby Simsällskaps 
Ordförande Cecilia Ekdahl-Krohn. cecilia.ekdahl@gmail.com. Har du frågor om tjänsten går 
det bra att ringa till Cecilia på 070-268 29 93. Vi ser fram emot din ansökan senast 20 januari. 

  


