
Ny svømmeskoleleder – er det dig? 
 
 
Brænder du for udvikling af svømmetilbud, både undervisning og events for både børn og voksne, 
og vil gå forrest som chef for ca. 50 dedikerede unge trænere, så er det dig vi mangler.  
 
Stillingen er bred, selvstændig og fyldt med ansvar, og for den rette person vil succeskriteriet 
være, at den nuværende svømmeskole løftes til et nyt niveau. 
 
Hvem er vi:  
Greve svømmeklub, Tune IF svømmeafdeling og Ishøj svømme klub, som i fællesskab driver de 3 
klubbers svømmeskoler under en samlet svømmeskoleleder. Samlet har de 3 klubber et 
medlemsantal på ca. 2.000. 
 
Vi har undervisning i Greve svømmehal og Ishøj svømmehal. Der er undervisning 6 dage om ugen, 
lørdag undtaget. 
 
Vores undervisning er baseret på DGI-svømmekoncept, som er med til at sikre kvalitet og udvikling 
hos vores svømmere. 
 
Udover en fælles svømmeskole, driver de 3 klubber også en fælles konkurrenceafdeling, GTI. 
 
Hvad lægger vi vægt på: 

• Du skal være initiativrig, selvstændig og udadvendt, og kunne motivere og inspirere både 
trænere og svømmere 

• Erfaringer fra svømning 
• Pædagogiske evner – både i skrift og tale 
• Lederegenskaber – du skal være chef for ca. 50 topmotiverede trænere og hjælpetrænere 
• Du skal kunne trives i et fleksibelt job, hvor der vil være spidsbelastningsperioder 

 
Dine arbejdsopgaver: 

• Ansvarlig for svømmeskolerne 
• Daglig drift og udvikling af svømmeskolerne 
• Planlægning af udbud af aktiviteter, svømmeundervisning, camps o.lign. 
• Bindeled mellem svømmeskole og konkurrenceafdeling 

 
Vi tilbyder: 

• Et spændende og udviklende job 
• Udviklingsmuligheder på både det ledelsesmæssige og det undervisningsmæssige plan 
• En fuldtidsstilling 
• At tilpasse jobbet til den rette ansøger 

 
Planlægningen af dine opgaver vil ske i samarbejde med et svømmeskoleudvalg, hvor der sidder 
repræsentanter for de 3 klubber, og din reference vil være hertil. 
 
Er jobbet lige dig, så er du meget velkommen til at sende en ansøgning med et cv til Charlotte 
Pedersen, Ishøj svømme klub på kasserer@ishoejswim.dk. Du er også velkommen til at ringe til 
Charlotte på mobil 22 92 00 68, hvis du gerne vil høre mere. 
 
Vi holder løbende samtaler, så send din ansøgning hurtigst muligt. 


