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Eskilstuna Simklubb söker simlärare 
- Välkommen till vår simskolesatsning! 

 

- Vi söker flera engagerade simlärare för timanställning! 
 

- Du jobbar i team med simundervisning för elever årskurs 3! 

 

Om oss 
 

Eskilstuna Simklubb bildades 2010 efter en sammanslagning av två mindre simklubbar. Sedan dess 

har vi vuxit och blivit en av Eskilstunas största idrottsföreningar med ca 1 000 medlemmar. 
 

Vi bedriver verksamhet inom simning, simhopp, vattenpolo, livräddning och simning i öppet vatten.  

Vår vision är att alla i Eskilstuna ska kunna simma och vi har som målsättning att fördubbla antalet 

medlemmar inom tio år genom ökad gemenskap, trygghet och glädje. 
 

Vårat kansli är beläget på Munktellbadet med tre anställda på 80-100%. Totalt i verksamheten har vi 

ca 50 st arvoderade ledare. Vi har ett bra nätverk och goda relationer med såväl Munktellbadet som 

Eskilstuna Kommun. 
 

Ett bra samarbete har gjort att vi från och med höstterminen i år ansvarar för den kommunala 

skolsimsundervisningen för årskurs tre vilket omfattar ca 1 300 elever per år. Vår egna simskola 

består idag av ca 400 barn, ungdomar och vuxna och vår målsättning är att simskolan ska växa inom 

alla områden genom en större satsning. 

 

Om dig 

• Du har ett stort engagemang för simkunnighet och lätt för att skapa glädje, engagemang och 

trygghet.  

• Du har lätt för att skapa goda relationer. 

• Du vill tillsammans med oss utveckla vår förening på ett roligt, långsiktigt och hållbart sätt. 

• Du kan kommunicera på ett bra sätt i tal och skrift på svenska och gärna på andra språk. 

• Meriterande om du erfarenhet av att leda barn, gärna inom simundervisning.  

• Meriterande om du har simlärarutbildning 

 

 

mailto:kansli@eskilstunasimsklubb.se
http://www.eskilstunasimklubb.se/


  juli 2022 

 
 

  
 
 
 
 

 

 

 
Eskilstuna Simklubb  kansli@eskilstunasimsklubb.se  
Holger Lindmarks Plats 4  www.eskilstunasimklubb.se  
633 61 Eskilstuna 

Arbetsområden och din roll som simlärare 

• Simundervisning för elever i årskurs 3 i Eskilstuna kommun 

• Dagtid måndag-fredag 

• Du planerar och leder simlektioner   

• Du leder simundervisningen mestadels i vattnet nära eleverna 

• Du sköter administration kopplat till simskolan 

• Du går de utbildningar som vi erbjuder och som är kopplade till tjänsten 

• Du är ett positivt ansikte utåt för föreningen 

 

Tjänsten och ansökan 
 

• Timanställning med start under vecka 35 

• Vi söker flera simlärare, sysselsättningsgraden är anpassningsbar.  

• Vi söker dig som kan jobba flera dagar per vecka och dig som kan jobba  

enstaka timmar och vid behov. Skriv i ansökan i vilken omfattning du kan jobba 

• Undervisningen sker på dagtid under vardagar 

 

• Skicka CV, personligt brev och referenser till ansokan@eskilstunasimklubb.se 

• Sista ansökningsdag är 8 augusti 2022 

 

Kontakt 
 

Christoffer Andersson, Verksamhetsansvarig 

christoffer@eskilstunasimklubb.se  

070 478 09 06. 
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