
 

 

 

Norrköpings kappsimningsklubb söker driven Breddansvarig 
 
NKK är anrik förening sedan 100 år och bedriver verksamhet på Centralbadet i Norrköping, 
Skärblacka simhall, Råsslabadet och Ringdansen. Under sommaren bedrivs dessutom verksamhet i 
Söderköping, Himmelstalundsbadet samt vid ett antal sjöar i kommunen. NKK har idag ca 2000 
medlemmar varav 1400 är aktiva och fördelade inom simskoleverksamhet, simidrottsverksamhet, 
tränings och tävlingsverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna. 
 
Vi söker nu en breddansvarig som ska bli en del av navet i vår verksamhet. Du kommer att 
arbeta i vårt NKK-team som består av 6 personer. Dina arbetsuppgifter är att ha ett 
övergripande ansvar för breddverksamheten, simskola och teknikskola både i den ordinarie 
verksamheten samt under sommarverksamheten. I arbetet ingår även att planera, utveckla och 
medverka på våra interna simtävlingar, som genomförs tre gånger per termin för att ge våra 
yngre simmare möjlighet att prova på att tävla. En viktig del i uppdraget är att bidra till helheten 
i verksamheten och att vara ett bra kollegialt stöd till övriga tränare och ledare i verksamheten. 
Vi tror på en verksamhet som präglas av engagemang, samarbete och delaktighet. 
 
Tjänsten innebär både strategiskt och operativt ansvar. Du kommer att ansvara för och 
arbetsleda ett antal arvoderade simskoleledare, ca 25 personer, samt sköta rekrytering av nya 
ledare. Under ditt personalansvar ingår även ett strategiskt tänk gällande anställdas 
kompetensutveckling och utbildning både externt och internt då du har en huvudroll under 
genomförandet av möten och interna kurser.  Administrativa uppgifter som följer den del av 
verksamheten som du ansvarar för ingår också. Uppdraget innebär även en hel del kontakt med 
externa aktörer exempelvis kommunen. Du kommer att ha föräldrakontakt via mejl och telefon 
som ska vårdas ömt.  
 
En stor del av dina kunskaper och erfarenheter kommer att användas till att utveckla vår 
breddverksamhet och säkerställa kursplanens riktighet samt implementera och anpassa 
innovativa influenser i NKK´s verksamhet. Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär 
arbete dagtid, kvällstid och till viss del helger. Samtidigt finns det en möjlighet att själv planera 
arbetet på ett sätt som fungerar bra för dig som individ.  
 
Du som är vår blivande breddansvarig:  
 

• är licensierad siminstruktör eller har motsvarande utbildning inom simidrotten 
• har ett brinnande intresse för föreningslivet och simidrotten  

• har goda egenskaper i organisation, samt har stor datorvana och behärskar de vanligaste 
programmen i Officepaketet. 

• har erfarenhet inom personalarbete  

• har bra förmåga att se individen och gruppen  

• har initiativförmåga samt är strukturerad och gillar ordning och reda  

• har god datorvana och kan hantera de vanligaste datasystemen  

• har god kommunikativ förmåga är 

 
Tjänsten som breddansvarig är på 75% med möjlighet att utöka till 100 % beroende på dina 
erfarenheter och önskemål.  Vi erbjuder dig ett härligt gäng med stort engagemang från alla 
typer av roller i föreningen. Tycker du att detta låter intressant, har du frågor kring tjänsten eller 
vill skicka in din ansökan är du välkommen att kontakta klubbchefen Katarina Nyman – 
katarina.nyman@nkk.se. Sista ansökningsdatum är 15/5, men vi träffar sökanden för intervjuer 
löpande och kan tillsätta tjänsten tidigare.  
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