37 timers assistent til svømmeskolen - Er du vores nye kollega?
Vi søger en fuldtids assistent til, i samarbejde med vores svømmeskoleleder, at styre driften af vores
svømmeskole. Vi er en stor klub med mange aktiviteter

Profil og kompetencer
Stillingen er normeret til en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge men kan også sammensættes som en
deltidsstilling hvor der suppleres op med undervisning på svømmehold, hvis det er det du brænder
for. Pga. arbejdsopgavernes art og sæsonafhængighed må det dog forventes, at timerne uanset
ansættelsens omfang vil kunne variere fra uge til uge og måned til måned, særligt i
spidsbelastningsperioder omkring holdtilmelding (juni) og sæsonstart (august). Opgaverne er
mangeartede og ingen dage ligner hinanden
Du skal gerne have en vis svømmefaglig indsigt, eller indsigt fra arbejdet i en anden type
idrætsforening, men det er ikke et absolut krav, men dog klart en fordel.
Da stillingen omfatter flere forskellige arbejdsområder, forventer vi, at du er god til at holde overblik
og arbejde struktureret, ligesom du kan arbejde selvstændigt og trives med en blanding af at stå
med ansvaret for egne opgaver samtidig med at du kan indgå i et team og lede en mindre gruppe af
typisk unge instruktører. Opgaverne har mest karakter af ”1000” forskellige og skifter løbene
henover året. Her er eksempler:
•
•
•
•
•
•

daglig dialog med instruktører (bl.a. ansættelser, vikardækning og supervision i hallen)
drift af svømmeskolen; indkøb af udstyr, flytning af svømmere, dialog med forældre
afholde instruktørmøder, arrangere bassinprøver og førstehjælpskursus
hjælpe med sæsonplanlægning og løbende opdateringer
kommunikation til medlemmerne; mailindbakke, nyhedsbreve, opdatere hjemmeside,
Facebook mm
og meget meget andet

Vi underviser, når de fleste holder fri: Aften og weekend, og alle ugens dage. Hovedparten af dine
arbejdstimer er i dagtimerne, men det må forventes at der er aften og weekendarbejde fra tid til
anden. Skemaet sammensætter vi i fællesskab, så vi, i samarbejde med vores
administrationsansatte, deles om at dække telefontid af og besvare medlemshenvendelser.

Om KVIK
Svømmeklubben KVIK Kastrup er den største idrætsforening i Tårnby kommune med over 3200
medlemmer. Vi har et bredt og godt samarbejde med kommunen. Vi har en masse vandglade børn,
unge og voksne, der skal lære at svømme eller bare svømmer fordi de elsker vand. Vi har 250 hold
lige fra babysvømning til familiehold, børn- og ungdomshold samt voksenhold. Undervisningen
foregår i enten Kastrup Svømmehal, Pilegårdsbadet eller Korsvejsbadet. Vi er over 70 trænere i
teamet, fyldt med “KVIK-ånd” og sammenhold. Vi har madklub og sommerfest for vores ansatte og
et godt samarbejde på tværs af vores mange afdelinger, som udover svømmeskole er konkurrence,
vandpolo, tri og floorball.
Ansøgningsfrist
er d.
Samtaler holdes løbende.
Tiltrædelse snarest muligt

Send ansøgning til
Er du interesseret i jobbet, så send os en ansøgning til kontor@kvikkastrup.dk med info om dig og
dine kvalifikationer
For yderligere information
Du er altid velkommen til at ringe til os og få en snak med svømmeskoleleder Elene Skytte 20538070
eller Klubchef Kaj Flyger 41179012

Med venlig hilsen
Kaj Flyger
Svømmeklubben KVIK Kastrup, Klubchef,
Mobil: +454117 9012
Mail: klubchef@kvikkastrup.dk

