Hyvinkään Uimaseura on kilpauintiin keskittyvä Suomen Uimaliiton alainen jäsenseura, joka on toiminut Hyvinkäällä jo vuodesta
1967. Toimintaamme kuuluvat kilpauinnin lisäksi uimakoulut sekä harraste- ja mastersuinti. Lisäksi järjestämme aktiivisesti
erilaisia kursseja. Seuran toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan ja tähtää pitkäaikaiseen lajin harrastamiseen. Pääsääntöisesti
toimimme Sveitsin Uimalassa.

Koska seuramme palkallinen valmentaja siirtyy toisiin tehtäviin etsimme
UINTIVALMENTAJAA
Oletpa nuori, innokas tulevaisuuden tekijä tai jo kannuksesi ansainnut kokenut konkari; laita hakemuksesi meille, jos olet
kiinnostunut rakentamaan yhdessä kanssamme huippulaadukasta uimaseuraa. Etsimme raikkaita ajatuksia, positiivista asennetta ja
vahvaa valmennuskokemusta. Olemme ennakkoluulottomia ja valmiita kokeilemaan uusia metodeja vanhojen tueksi - toivomme
samaa myös sinulta.
Työnkuvasi tärkein tehtävä on kilpauintiryhmiemme valmentaminen; toimit kahden tai kolmen noin 8 uimarin ryhmän
vastuuvalmentajana. Tutustut uimareihin, jaat heidän ilonsa ja tuet heitä vaikeuksissa. Laadit yhdessä toiminnanjohtajan kanssa
kausisuunnitelman, luot monipuolisen harjoitusohjelman uimareillesi ja toteutat sen muiden valmentajien sekä oheispalveluiden
kanssa. Olet vahvasti mukana kehittämässä kilpauintitoimintaamme ja olet tärkeä osa valmennustiimiämme. Edellytämme, että
pystyt jakamaan osaamistasi muille ja otat vastaan ideoita karvoihin katsomatta. Arvostamme kiinnostustasi kurssi- ja
uimakoulutoiminnan kehittämistä kohtaan tai es. älylättäritestaamisen osaamista.
Odotamme sinulta:
- Soveltuvaa liikunnan alan koulutusta tai muuta vähintään keskiasteen tutkintoa, joka sopii tehtävään
- Kokemusta kilpauintiryhmien valmentamisesta TAI kilpauintitaustaa ja sopivaa koulutusta (LitM, AMK)
- Uintitekniikan vahva osaaminen ja
- Näyttö menestyksekkäästä IKM- ja/tai Rollo-ikäisten uimareiden valmennuksesta luetaan eduksi
- Oma-aloitteisuutta ja innokkuutta; valmentajan egosi ei myöskään vaurioidu, jos keität kupin kahvia
- Yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja
- Sähköisen viestinnän ja kokoustamisen ohjelmistojen sekä MS Office -ympäristön osaamista
- Ennakkoluulotonta asennetta haasteiden edessä ja kykyä toimia epävarmuudessa tai paineen alla
- Kokemuksen uimakoulu- ja kurssitoiminnan ohjaamisesta/koordinoinnista katsomme myös eduksi
Tarjoamme sinulle valmentajan roolin, jota pääset kehittämään osittain omien kiinnostuksen aiheidesi ja vahvuuksiesi mukaan.
Valmennustiimimme lisäksi työsi tukena on toiminnanjohtajamme. Varsinainen työpaikkasi on Sveitsin Uimala. Työtunnit
painottuvat aamuihin, arki-iltapäiviin ja iltoihin sekä osittain viikonloppuihin. Palkkauksen muoto sovitaan yhdessä. Kokemuksesi
ja toiveesi ratkaisevat paljon. Tehtävä alkaa 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.
Hae tehtävää viimeistään 20.8.2020. Lähetä CV:si, hakemuksesi ja palkkatoiveesi meille mahdollisimman pian osoitteeseen
wiljam.leinonen@uimaseura.fi. Lisätietoja tehtävästä antaa Piia Luoma, jonka tavoitat varmimmin puhelimitse 040 83 88 777 tai
sähköpostitse piia.luoma@uimaseura.fi.
Etsimme ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen tai ulkonäköön katsomatta suurta uintiurheilulle sykkivää sydäntä, iloista eteenpäin
katsovaa mieltä ja innostusta. Yhden jo löysimme - kollega hänelle olisi kiva. Asenteesi ratkaisee paljon. Jos tunnistat itsesi tästä,
niin laita hakemus meille. Yritämme parhaamme mukaan puhaltaa tuulta siipiesi alle.

