
 
 

Aalborg Svømmeklub søger en chefinstruktør til klubbens 
undervisningsafdeling 

 
 
 
Vi søger en chefinstruktør, der vil påtage sig ansvaret for den daglige ledelse af Aalborg Svømmeklubs 
undervisningsafdeling. Stillingen er 25 timer ugentligt, hvoraf 15 timer er på bassinkanten.  
 
Aalborg Svømmeklub hører til blandt sværvægterne i dansk svømning og er med sine mere end 2.100 
medlemmer én af landets største klubber. Klubben har for undervisningsafdelingen den vision, at vi vil 
lære børn, unge, voksne og ældre at svømme mens de har det sjovt. Vi ønsker samtidig at udvikle 
både eksisterende og nye aktiviteter i trit med eksisterende og potentielle nye medlemmers behov.  
 
Klubbens har også afdelinger for konkurrencesvømning, vandpolo og dykning og beskæftiger 70 
ansatte. Klubben får samtidig dagligdagen til at fungere med hjælp fra næsten 100 frivillige hjælpere 
og ledere årligt.  
 
Er du udviklingsorienteret, motiveret af arbejdet med energiske børn og unge, og kan du skabe 
retning og struktur og samtidig lede en stor gruppe instruktører på tværs af 3 svømmehaller, er du 
måske kandidaten, vi leder efter.  
 
Vi forventer, at du er undervisningsfagligt kompetent, har gå-på-mod og kan skabe trygge og sjove 
rammer for såvel ansatte som svømmere. Vi er ambitiøse på vores klubs vegne, og det forventer vi 
også, at du vil være.  
 
Chefinstruktøren referer til Undervisningslederen, der er frivillig og er afdelingens bindeled til 
Bestyrelsen. Herudover assisteres chefinstruktøren i det daglige af 2-3 halansvarlige, der løser en 
række praktiske opgaver i dagligdagen. 
 
Overordnet er vores ambition at øge antallet af medlemmer og styrke medlemmernes tilfredshed i 
undervisningsafdelingen gennem: 
 

- Udvikling af vores undervisningstilbud i overensstemmelse med medlemmernes 
efterspørgsel 

- Videreudvikling af undervisningens koncept og struktur, således, at vi fremstår som en 
attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække engagerede og kompetente medarbejdere 

- Målrettet kommunikation til svømmere og/eller forældre 
 
Da der er tale om en nyoprettet stilling vil der være muligheder for at yde indflydelse på stillingen for 
den rette person. 
 
Chef instruktørens opgaver er bl.a.: 
 

- Ansætte instruktører, assistenter og opsyn mv. til afdelingens over 100 hold i 
undervisningsafdelingen, fordelt i 3 haller. 

- Ansvarlig for uddannelse og udvikling af afdelingens instruktører, assistenter og opsyn 
- Vejlede, guide, sparre og give gode råd til afdelingens ansatte herunder støtte afdelingens 

halansvarlige 
- Den daglige kommunikation med afdelingens ansatte ifm. det daglige arbejde, møder, 

praktisk information, afløsning mv. 
- Udvikle og vedligeholde afdelingens undervisningskoncept og instruktørhåndbog 
- Sikre løbende oprykninger imellem afdelingens hold samt til klubbens konkurrenceafdeling i 

samarbejde med konkurrenceafdelingens talentrekrutteringsansvarlige.  



 
 
 
 
 
 

- Undervise 15 timer på bassinkanten pr. uge. som chefinstruktør 
- Supportere ved sæsonstart på almindelige driftsområder og undervejs i sæsonen opretholde 

en bæredygtig og veldrevet afdeling i øvrigt. 
- Opfølgning, udvikling og optimering af afdelingens aktiviteter og udbud af hold  
- Bidrage til et højt kommunikations- og serviceniveau overfor vores medlemmer 

 
 
 

Vi tilbyder: 
 

- Ansvar for og ledelse af en af Danmarks største undervisningsafdelinger 
- Mulighed for undervisningsfagligt relevante kurser og uddannelser 
- Løn efter kvalifikationer 
- Dygtige kolleger 
- Indflydelse på egen stilling 

 
 
Der holdes samtaler i uge 22, og forventet tiltrædelsesdato er 1/7 eller evt. 1/8.2016. 
 
Har du mod på at prøve dine svømmefaglige kompetencer af i Aalborg Svømmeklub og vækker 
stillingen din interesse, kan du kontakte formand John Larsen på mail 
john@aalborgsvommeklub.dk.   
 
Ansøgningsfrist; torsdag den 26. maj 2016 kl. 12.00 . 
 
Mere information se www.aalborgsvommeklub.dk. 
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