Svømmeopplæring og konkurransesvømming
For barn og ungdom i Skedsmo Kommune

Ledig stilling som svømmeinstruktør for kursbarn/voksne
og i tillegg svømmeinstruktør (lærling)
Søknadsfrist: snarest
Antall stillinger: 2 stk
Ansettelsesform: Engasjement
Deltidsjobb som svømmeinstruktør hos oss gir deg muligheten til å tilegne deg verdifull og
meningsfull arbeidserfaring, som lett lar seg kombinere med studier eller lignende. Våre
instruktører jobber inntil 3-4 timer per ettermiddag og kveld (eventuelt noe på dagtid).
Skedsmo Svømmeklubb holder svømmekurs for barn fra 4 år og oppover i ukedagene på
henholdsvis Asak skole, Åsenhagen skole, Sten-Tærud skole og Volla skole. Vi tilbyr i tillegg
treningsaktivitet og konkurreansesvømming for eldre barn/ungdom og voksne samt
livredningskurs til eksterne aktører.
Det skal være gøy og motiverende å trene i Skedsmo Svømmeklubb!
Våre svømmeinstruktører har følgende oppgaver:
• Bidra til svømmeklubbens brede og allsidige aktivitetstilbud
• Stimulere til et sosialt og trygt miljø
• Drive svømmeopplæring
• Planlegge, gjennomføre og evaluere svømmeopplæring, i hovedsak for barn
• Må samarbeide godt med sine instruktørkolleger
Vi ønsker søknader fra deg som allerede har instruktørkurs fra Norges Svømmeforbund, samtidig
som utdanning og opplæring vil bli gitt i regi av Norges Svømmeforbund. Udannelsen inkluderer
førstehjelp og livredning.
Jobben som svømmeinstruktør er viktig for samfunnet, og er i seg selv livreddende for våre
kursbarn og øvrige medlemmer.
Vi ønsker deg som er
• Voksen/ungdom (minimum fylt 15 år)
• Svømmedyktig og trygg i vann, tidligere aktiv svømmer er en fordel, men ikke et krav
• Glad i å jobbe med barn og voksne
• Blid, utadvendt og trygg
• Initiativrik, selvstendig og selvgående
• Pålitelig og ansvarsfull
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Alle våre instruktører må kunne fremvise godkjent politiattest.

Hvis dette virker interessant, vennligst ta kontakt og send søknad snarest mulig til:
Trine Egenæss Eide, Styreleder, Skedsmo Svømmeklubb
Epost: leder@skedsmo-svommeklubb.net
Mobil: 91877847
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