
 

Verksamhetschef – Jobb Annonsen 

 

Om oss 

Uppsala simskoleförening är en ideell simidrottsförening som erbjuder simskoleverksamhet, babysim 

och simträningsverksamhet för alla åldrar.  Idag har vi vår verksamhet på Fyrishov. Syftet är att göra 

så många som möjligt simkunniga i Uppsala och att dessa sedan kan simma som motionsform genom 

hela livet. Uppsala Simskoleförening står för kvalité i simundervisningen och hög kompetens hos våra 

ledare. Föreningen har ingen tävlingsverksamhet utan fokuserar på simskola, babysim och simträning 

som motionsform. 

 

Arbetsuppgifter: 

● Ansvara för organisationen som helhet, där alla föreningens verksamheter inkluderas 

● Arbeta för att utöka verksamheten, med bibehållen eller ökad kvalitet 

● Utveckla, planera, genomföra, följa upp och säkra kvaliteten i hela verksamheten 

● Ansvara för personalplanering och rekrytering av ledare  

● Ansvara för att handleda, stötta och utbilda ledare 

● Sköta kommunikation, tillsammans med vår administratör, med kommun, skolor och andra 

aktörer med koppling till simverksamhet 

● Arbetsgivaransvar för anställda 

● Tjänsten innefattar även simundervisning och kvälls/helgjobb kan förekomma 

 

Arbetslivserfarenhet 

● Du har tidigare arbetat som verksamhetschef eller haft en ledarroll  

● Du har tidigare arbetat med barn och ungdomsverksamhet 

Utbildning 

● Gymnasial utbildning 

● Goda kunskaper i Officepaketet 

● Licensierad simlärare eller motsvarande utbildning  

Språk 

Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.  

 

Vi ser gärna att du: 

● Har en förmåga att se varje individ och dess behov för att utvecklas 

● Du är en engagerad, positiv och drivande person 

● Du har erfarenhet av budgetansvar och ekonomihantering 

 



Vi är en flexibel arbetsplats, där du enligt överenskommelse fördelar din arbetstid på vårt kontor, i 

simhall samt hemifrån. Vi erbjuder friskvårdsbidrag samt friskvård och självklart de arbetskläder du 

behöver för att vara aktiv i bassäng.  

 

Sista ansökningsdag: 1/11 -22 

Anställningsform: 6 månaders provanställning, därefter tillsvidareanställning. Vi tillämpar individuell 

lönesättning och följer kollektivavtal arbetsgivaralliansen för idrottsföreningar.  

Omfattning: 100% 

Kontakt: Elaine Wicks, ordforande@uppsalasimskoleforening.se, 073 866 7694 

Tillträde enligt överenskommelse, men vi ser gärna tillträde i början av januari 2023. Intervjuer 

genomförs löpande under ansökningsperioden. 
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