
 

 

 

Esbjerg Svømmeklub søger en fuldtids underviser – Team Leder 

 

Fra august 2016 starter Esbjerg Svømmeklub en forsøgsordning i samarbejde med Esbjerg Kommune 

omkring skolesvømningen i Esbjerg. Det betyder, at en underviser fra Esbjerg Svømmeklub skal stå 

for svømmetræningen i samarbejde med en idrætslærer fra de respektive skoler, der deltager i 

projektet. På baggrund heraf, søger vi en fuldtids underviser – team leder, der med reference til 

Skolesvømning og breddeansvarlig, skal kunne fungere som Team Leder for to svømmehaller samt 

varetage og planlægge træningspas for skolesvømningen. Herudover skal team lederen undervise i 

svømmeklubben 8-10 timer pr. uge. samt koordinere øvrige aktiviteter i klubben i samarbejde med 

Skolesvømnings- og breddeansvarlige. 

Esbjerg Svømmeklub er organiseret med et elitespor og et bredde- og undervisningsspor, hvor der i 

hvert område er ansat ansvarlige trænere. Herudover er der ansat en Klubchef og en deltids 

administrativ medarbejder.  

Ud over ansatte er der tilknyttet en lang række frivillige, der udfører mange forskelligartede opgaver 

i forbindelse med stævner og andre arrangementer.  

Klubben er Elite+ certificeret og har som mål at være blandt de førende eliteklubber i Danmark. I 

Bredde- og Undervisningsafdelingen er oplevelser, læring, udfordringer og fællesskab i højsædet 

samt naturligvis at lære at svømme. 

 

Team Lederens opgaver er bl.a.: 

Underviser i skolesvømning i skoletiden 

Halansvarlig for 2 svømmehaller som betyder, at du er den ansvarlige leder for en gruppe 

undervisere i bredde- og undervisningsafdelingen 

Underviser 8-10 timer på bassinkanten efter behov i klubbens breddeafdeling 

Koordinator for aktivitetslejre og sikre udviklingen heraf 

Projekter og events omkring breddeafdeling  

 

Kompetencer: 

Gå-på-mod, pligtopfyldende og positiv 

Initiativrig og handlekraftig 

Kompetent, udadvendt og god til at motivere børn og unge 

Pligtopfyldende (du må gerne være en arbejdshest) 

Er i besiddelse af en god svømmefaglig uddannelse (eller er villig til uddannelse) 

God til at kommunikere og samarbejde (svømmere, forældre og udvalg) 



 

God til at tage ansvar og lede andre 

 

 

 

 

Er du udviklingsorienteret, fuld af gåpåmod og bliver motiveret af at arbejde med energiske børn og 

unge? Kan du varetage og planlægge sjove og spændende træningspas i gode og trygge rammer? 

Kan du lede en gruppe undervisere på tværs af 2 svømmehaller? Så er du måske kandidaten, vi leder 

efter.  

 

Ansøgning 

Skriftlig ansøgning sendes hurtigst muligt til klubchef Brian Daniel Marshall på mail 

bdm@esbjergsk.dk. Eventuelle spørgsmål til samme på tlf. 22 73 69 64. 

Ansøgningsfrist den 14.06.16 

Bemærk, at stillingen er tidsbegrænset til perioden: 1.8.2016 - 31.7.2017 med mulighed for 

forlængelse hvis ordningen bliver en succes. 

Stillingen er nyoprettet på baggrund af, at Skolesvømningen i Esbjerg kommune er en 

forsøgsordning, som bliver evalueret efter det første år. 


