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4. april 2017 

Svømmeskoleleder til Roskilde Svømning 
  
Roskilde Svømning er en klub, der satser både på bredde og elite. 
Vi har 1100 medlemmer i alle aldersgrupper – fra tre måneder til over 80 år. Holdplanen spænder 
fra babysvømning og vandtilvænning til almindelig svømmeundervisning af børn i alle aldre til 
motionshold for voksne. I vores konkurrenceafdeling har vi ca. 50 medlemmer.  
 
Politikerne i Roskilde Kommune har netop besluttet at bygge et nyt 50-meter-bassin, der skal stå 
færdigt i 2019. Det vil om et par år give bedre betingelser for svømmeundervisningen i kommunen 
og udviklingsmuligheder for svømmeskolen.  
 
Vi søger en ildsjæl, der kan 
  

• Inspirere og lede vores instruktører og hjælpetrænere i svømmeskolen 

• Være bindeled mellem instruktørerne og forældrene 

• Løbende følge op på målene for holdene 

• Fordele vores haltider og lave holdplaner 

• Udføre diverse andet administrativt arbejde 

• Være tovholder på arrangementer for svømmeskolen 

• Derudover skal du være uddannet livredder og selv kunne gå i vandet og undervise engang 
imellem, hvis det er nødvendigt 

• Overordnet set har du fingeren på pulsen og arbejder for at imødekomme behovene, for 
det vil være et vigtigt mål for dig at undgå aflysninger og sikre, at svømmeskolens hold er 
fyldt op 

 
Vi tilbyder: 

• En unik mulighed for at være med til at udvikle klubben i en situation, hvor et nyt 50-
meter-bassin er på vej i Roskilde 

• Et spændende job, hvor du bliver være nøglepersonen, der sammen med de ansatte i 
svømmeskolen sikrer, at børn, unge og voksne fra Roskilde og omegn får endnu større 
glæde ved at være i vandet og bliver dygtige til at svømme 

• Ledelsesansvar for de dygtige trænere og hjælpetrænere i svømmeskolen 

• Stor indflydelse på hvordan du løser opgaverne 
 
Kvalifikationer i øvrigt 
 

• Relevant uddannelse og erfaring fra idrætsverdenen, helst med fokus på svømning 

• Evne til at arbejde selvstændigt og vilje til at samarbejde tæt med både klubbens frivillige 
og trænere 

• Du opleves som engageret, motiverende og imødekommende 
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• Det er naturligt for dig at have det store overblik 
  
  
Arbejdstiden er som udgangspunkt ca. 18 timer om ugen. Løn gives efter kvalifikationer. Det 
meste af din arbejdstid i nærmeste fremtid vil være omkring Maglegårdsbadet i den sydlige del af 
Roskilde, men du skal også regelmæssigt forbi de andre haller i Roskildes øvrige bydele, hvor vi har 
hold og arrangementer. Vi håber, du kan tiltræde 1. august.  
 
Du er velkommen til at kontakte formand Lotte Halling, tlf. 42611356 (efter kl. 18), hvis du har 
spørgsmål.  
 
Ansøgning sendes sammen med CV, relevante eksamensbeviser og/eller anbefalinger senest den 
25. april til bestyrelse@roskilde-svoemning.dk. 
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