
 
 
 

Cetus Espoo hakee uinnin valmennuspäällikköä 
 
Cetus Espoo ry on vuonna 2005 toimintansa aloittanut Suomen suurin uimaseura. Viime vuosina olemme 
olleet myös Suomen menestynein seura uintiurheilun saralla. Tarjoamme kilpailukykyiset 
harjoitteluolosuhteet ja valmennuksen kilpa- ja mastersuimareille, vesipalloilijoille sekä taitouimareille. 
Kilpaurheilun lisäksi järjestämme kurssitoimintaa ja uimaopetusta Espoossa. Noin 25000 espoolaista liikkuu 
ja harrastaa seurassamme vuosittain.  
 
Seurassa työskentelee vuosittain yli 130 koko- ja osa-aikaista työntekijää. Visionamme on olla Suomen 
menestyvin seura vedessä sekä iloisin ja laadukkain espoolainen liikuttaja.  
 
Cetus on päättänyt muuttaa seuran kilpailutoiminnan organisointia ja muutosten takia haemme 
esimiesvastuullista 
 
Uinnin valmennuspäällikköä 
 
vastaamaan uimaseuramme kilpauinnin kehittämisestä ja muusta uinnin operatiivisesta toiminnasta 
strategiamme mukaisesti. Toimit uintivalmentajien esimiehenä ja vastaat työntekijöiden osaamisen 
kehittämisestä. Esimiestyön lisäksi työnkuvaasi kuuluu valmentamista laaja-alaisesti koko seurassa. 
Raportoit työstäsi Cetuksen toiminnanjohtajalle. Tehtävä on tällaisena uusi. 
 
Mitä odotamme sinulta? 
 
Toivomme sinun olevan positiivinen ja innostava tiimipelaaja. Edellytämme sinulta laaja-alaista 
valmennusosaamista ja -näkemystä sekä näyttöä urheilullisen tuloksen tekemisestä. Sinulla on erinomaiset 
vuorovaikutustaidot ja kokemusta johtamisesta. Kommunikoit seuran organisaatiossa ja sidosryhmissä 
selkeästi ja johdonmukaisesti. Hyödynnät palautetta itsesi ja työntekijöiden kehittämiseksi. Luot yhtenäistä 
seurahenkeä ja uskallat myös uudistaa.  
 
Sinulla on laajat verkostot uintiurheilun parista. Hoidat sujuvasti kansainvälisiä yhteyksiä myös englannin 
kielellä. 
 
Mitä Cetus tarjoaa sinulle? 
 
Tarjoamme mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtävän suomalaisen uintiurheilun suurseurassa. Työsi tueksi 
saat tiiviin työyhteisön, osaavat valmentajat sekä aktiiviset vapaaehtoisemme.  
 
 

 
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV palkkatoivomuksineen 26.5.2019 mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen: toiminnanjohtaja@cetus.fi. Käymme hakemuksia läpi ja tapaamme tehtävästä kiinnostuneita 
jo hakuaikana. Älä siis suotta odota hakemisen kanssa viime hetkeen, sillä paikka täytetään sopivan 
henkilön löydyttyä. 
 
Mikäli sinulla on mielessä kysymyksiä tehtävääsi tai meillä työskentelyyn liittyen, tuleva esimiehesi Ville 
keskustelee mielellään kanssasi lisää. Hänet tavoitat arkisin 8-16 välillä numerosta 050-5161987. 
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Cetus Espoo is looking for a Head of coaching 
 
Cetus Espoo ry – The biggest swimming club in Finland, was founded in 2005. The past years we have been 
also the most successful sports club in our own field – swimming sports. We offer compatible training 
conditions and coaching for athletes in competitive- and masters’ swimming, waterpolo and synchronized 
swimming. In addition for competitive sports we organize also various swimming courses and -teaching in 
Espoo. Approximately 25000 Espoo citizens attends in our activities every year. 
 
Over 130 part-time or full-time employees work in Cetus at yearly level. Our vision is to be Finland’s most 
successful sports club in water environment. We also want to be the most joyful and high-class exerciser in 
Espoo. 
 
We have decided to change the organizing of our competitive activities and due to that we are looking for a 
Head of coaching in competitive swimming, who also has supervisor’s responsibilities. 
 
Among other operative tasks in the field of swimming, you will be responsible of developing the 
competitive swimming in Cetus in accordance with our strategy. You will act as a supervisor of our 
swimming coaches and account also for the competence development of Cetus’s employees. In addition, 
coaching in an extensive matter in Cetus will be one of your tasks. You will report about your work to our 
executive director. The occupation as such is new.   
 
What do we expect of you? 
 
We hope you to be a positive and inspiring team-player. We expect you to have a wide competence and 
vision in coaching/ training, plus proof of creating results in athletic field. You have excellent interactional 
skills, and experience in leadership. You communicate clearly and consistently inside the organization, and 
the stakeholders, of Cetus. You know how to exploit the feedback for developing your elf and your 
employees. You can create team spirit and have also courage to create new. You have wide networks 
among swimming sports. You manage international connections smoothly also in English. 
 
We offer you… 
 
…An interesting and challenging occupation in a great Finnish swimming sports club. For your  
support you will get the best work-community, knowledgeable coaches and our active volunteers. 
 
 
 
 
 
Please, send us your informal application and your CV including the salary request by 26.5.2019 by email in 
toiminnanjohtaja@cetus.fi. We go through the applications and meet them who are interested in the 
position already during the application period. Don’t wait until the last minute -the position will be filled 
when the right person is found. 
 
If you have questions about the position, Ville Oura is willing to talk with you. You will reach him best on 
weekdays between 8am and 16pm at 050-5161987. 
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