Svømmeunderviser på deltid i Helsingør Svømmeklub
Trives du med at arbejde med børn og er du glad for vand? Kunne du tænke dig at prøve kræfter med at
lave sjove og udviklende aktiviteter, der styrker børn i deres udvikling af generel kropsforståelse og deres
tryghed i vand? Så er det måske dig vi søger som svømmeunderviser i Helsingør Svømmeklub.
Du behøver ikke nødvendigvis have svømmebaggrund men skal befinde dig godt med at undervise, samt
være glad for at være i vandet.
Jobbet
Du vil få ansvaret for at planlægge og afvikle svømmeundervisning for en række af vores børnehold i
klubbens svømmeskole, og vi har klare undervisningsmål for hver enkelt holdtype, som du skal arbejde ud
fra. Holdene består typisk af 8-12 børn, der har undervisning i 30 min. ad gangen hver uge, og du vil ved
undervisningen være assisteret af 1-2 yngre hjælpetrænere. Du kan forvente primært at skulle arbejde med
undervisning af børn i alderen 4-10 år, men vi udbyder også babysvømning, der kan blive inkluderet i
arbejdsopgaverne afhængigt af din profil.
Vi har undervisning de fleste af ugens dage i eftermiddagstimerne og kan tilbyde vagter fra blot 1-2 timers
varighed og op til en samlet deltidsstilling på op til 15 timer om ugen for den rette kandidat. Alt efter ønske
til arbejdstid og din profil, kan svømmeundervisningen suppleres med mindre administrative opgaver samt
undervisning på land i f.eks. gymnastik, rytmik el. yoga for baby/småbørn el. ældre. Du kan forvente faste
timer fra primo september men oplæring kan evt. starte i løbet af august.
Profil og kompetencer
Vi forventer at du har erfaring med og gerne uddannelse indenfor at arbejde med børn. Du skal være i
stand til at arbejde selvstændigt og struktureret med ansvaret for en mindre gruppe børn. Du er mødestabil
og empatisk. Du har lyst til at lære fra dig og agerer positivt, kan være barn med børnene på en seriøs måde
og møder børn, forældre og kollegaer med et smil og ønsker at bidrage positivt til vores allerede gode
klubkultur.
Den svømmefaglige del af jobbet vil vi sammen tage hånd om efter behov gennem systematiseret oplæring
og korte uddannelsesforløb, så du vil blive klædt godt på til arbejdet som underviser i svømning. Det er
således på ingen måde et krav, at du har specifik erfaring med svømning, men du skal være glad for at være
i vandet og kunne svømme samt med den rette vejledning og træning være i stand til at tage en
bassinlivredderprøve, hvilket vi selvfølgelig vil være behjælpelige med.
Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Peter Stendys på tlf. 53790325.
Ansøgning samt CV sendes til Peter Stendys på ps@svommeklubben.dk. Samtaler finder sted løbende, og
stillingerne besættes når vi har vi fundet de rette kandidater, men ansøgninger modtages frem til d. 26.
august.
Helsingør Svømmeklub er den største idrætsforening i Helsingør kommune med næsten 2500 medlemmer.
Vi har et bredt og godt samarbejde med Helsingør kommune og varetager bl.a. hele skolesvømningen i
kommunen. Vi drives som forening af en frivillig bestyrelse men har knap 80 ansatte, hvor af 5 er
fuldtidsansatte, mens de øvrige er deltidsansatte undervisere.

