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BEFATTNINGSBESKRIVNING
Vi söker nu en tränare för våra tävlings-
grupper. Du har ett stort engagemang 
och trygg i din förmåga att motivera och 
instruera våra ungdomar till att nå sin 
målsättning. Du kommer att ha ett tätt 
samarbete med vår klubbchef. Hur 
tjänstens arbetsinnehåll, arbetstider etc. 
slutligen och mer i detalj blir utformat, 
vill vi diskutera och bestämma i sam-
råd med dig. Tjänsten är en tillsvidare 
anställning på 75-100%.

S77
S77 Stenungsund bedriver simskola, 
vuxencrawl, Open Water, tävlingsgrup-
per, vuxencrawl samt masterssimning. 
Klubben har fostrat flera framgångsrika 
simmare på junior och seniornivå. Idag 
har S77 drygt 450 aktiva barn och ungdo-
mar i sin verksamhet. Redan idag finns 
flera framgångsrika ungdomar inom 
verskamheten

NY SIMHALL
Byggandet av den ny 25x25m bassäng är 
i full gång och beräknas stå klar Hösten 
2018. Den nya simhallen kommer att 
innehålla plats för 300 åskådare samt 
undervisningsbassäng och tidtagningsut-
rustning för tävlingsverksamhet.

SIMGYMNASIUM
Nytt för i år är också introduceringen av 
simgymnasium på Nösnäsgymnasiet i 
Stenungsund, endast ett stenkast ifrån 
simhallen. Vår ambition är att nå NIU 
status. Idrottsgymnasiet består sedan 
tidigare av fotboll och hockey. Elever har 
tillgång till gym, rehab och skolan till-
handahåller frukost efter morgonträning.

NY KLUBBCHEF
S77 har värvat David Larsson (tidigare 
Haldens SK, Uddevalla Sim) som 
klubbchef samt ansvarig för planering 
och genomförandet av simgymnasiets 
verksamhet. Det är viktigt för vår lång-
siktiga målsättning att ungdomarna kan 
kombinera sin satsning samtidigt som de 
är framgångsrika i klassrummet.

MÅLSÄTTNING
S77 har som långsiktig målsättning att 
bli den ledande simklubben i Västra Gö-
taland. Det är en kaxig målsättning med 
många delmål. Vi ser att vår nye tränare 
delar vår vision.

EKONOMI
Klubben har god ekonomi och en enga-
gerad styrelse.

STENUNGSUND
Kommunen har 25000 invånare, 10000 
i tätorten. Tillika finns det mycket goda 
kommunikationer till Göteborg via pen-
deltåg. Genom närheten till Tjörn och 
Orust men även kringliggande kommu-
ner som Kungälv och Uddevalla finns 
förutsättningarna att bygga en stark 
klubb med många duktiga simmare. 
Stenungsund är en strandnära kommun 
med fina möjligheter att bo i med hög 
livskvalitet. Närhet till havet, ett modernt 

torg med kända affärskedjor samt med 
god tillgång till skolor och förskolor gör 
att Stenungsund är en kommun för alla 
åldrar och familjeförhållanden. Endast 
25 minuters pendlingsavstånd till Göteborg 
öppnar också stora möjligheter.

KONTAKT
Vill du veta mer om tjänsten kontakta:
David Larsson, Klubbchef
Tfn: 072-5585096

Maila din ansökan till: david@s77.se

Intervjuer kommer ske löpande. Önskvärt 
är att ha en ny tränare på plats senast vid 
årsskiftet 2016/2017.


