
 

 
 

Er du interesseret i Job/fritidsjob? Og kunne du tænke dig at undervise, er 
du glad for børn, har du evt. selv gået til svømning, så skal du måske læse 
videre  
 
Frederiksværk Svømme Klub søger træner og hjælpetrænere til undervisning i svømmeskolen. 

Vi tilbyder: 

 God løn efter kvalifikationer 
 Gode arbejdsforhold 
 Uddannelse  
 Frihed under ansvar 
 Fantastisk velfungerende svømmeskole med aktive og engagerede børn-, unge-og 

voksne i undervisningsafdelingen. 
 Gode kollegaer og sparringspartnere 
 Svømmeskolen består af 

o Undervisning i lavt bassin for børn mellem 5 – 9 år 
o Undervisning i dybt bassin for børn, unge og voksne mellem 7 år - ? 
o Undervisning i Babysvømning (Varmtvands bassin) 
o Undervisning i Vandgymnastik (Varmtvands bassin) 

Undervisningen kan  foregår  mandag, torsdag (mellem 17.45 – 21.00) tirsdag fra 15.30 – 17.30 og om lørdagen 
kl. 9.00 – 10.30,  Der arbejdes efter vagtplan.  

Vi forventer: 

 Du kan lide at arbejde med mennesker 

 Ønsker at uddanne dig og udvikle dig som instruktør / hjælpeinstruktør 

 Er engageret i det daglige arbejde med undervisningen i samarbejde med vores 
nuværende instruktører og svømmeskoleledere. 

 Kan motivere vores svømmere 

 Er mødestabil og tage ansvar. 

Du skal undervise i vores svømmeskole, som kan være børn mellem 5 – 16 år og voksne fra 16. år -  ??? Der 
undervises fra begynderniveau til motionsniveau.  

Det vil være ønskeligt om du har bestået svømningens grunduddannelse under dansk svømmeunion, men 
ellers vil vi stå for uddannelse til henholdsvis træner eller hjælpetræneruddannelse.  
 
Som træner i svømmeskolen i Frederiksværk Svømme Klub vil du blandt andet blive vejledt af 
svømmeskolekonsulent Sanne Skov, som er en af de bærende krafter i vores velfungerende svømmeskole. 
 
Har du lyst til at høre nærmere om jobbene, så skriv en ansøgning til fsk@frederiksvaerksvoemmeklub.dk eller 
ring til Svømmeskole leder Susan Åxman mobil: 42 13 79 11 
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