GSK søger ny svømmeskoleleder.
Bliv leder af GSKs velfungerende svømmeskole og vær med til at udvikle
svømmeskolen yderligere
Vi søger en engageret og svømmeglad person, der kan være med til at bygge videre på det gode fundament
svømmeskolen i dag allerede bygger på. Stillingen er på ca. 10 timer om ugen, hvor en stor del af tiden vil
foregå i svømmehallen, i klubbens lokale eller som planlægning derhjemme. Jobbet er oplagt som studiejob.
Vi søger en person:
•
•
•

Der har ideer og et motiverende drive, til gavn og inspiration for både svømmere og trænere.
Der kan lede og motivere unge mennesker.
Der kan styrke fagligheden hos klubbens trænere og skabe sammenhæng mellem undervisningsafdelingen og klubbens konkurrenceafdeling.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:
•
•
•

Ansvarlig for den daglige drift af svømmeskolen herunder trænerhåndtering, koordinering af afløsere mv.
Sæsonplanlægning og planlægning af aktiviteter for svømmeskolen i samarbejde med svømmeskoleansvarlig fra bestyrelsen.
Administration omkring bassinprøver, løn, kontrakter mv.

Vi forventer:
•
•
•
•

at du har flere års erfaring med svømning eller anden sportsundervisning.
at du har overblik og kan arbejde struktureret og selvstændigt.
at du brænder for at bruge dine kompetencer til at videreudvikle andre.
at du har gode kommunikationsevner både til trænere, svømmere og forældre.

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

Et selvstændigt og fleksibelt job.
Store muligheder for at udvikle dine organisatoriske og ledelsesmæssige erfaringer.
Base i undervisningsafdelingen og direkte reference til GSK’s bestyrelse.
Oplæring af foreningens svømmeskoleansvarlig og sparring. Relevante kurser tilbydes.
Fast løn med en timeløn mellem 150 -160 kr. pr. time, alt efter kvalifikationer.

Hvis du har lyst til, at være en del af holdet i GSK, så send en ansøgning til Bestyrelsesmedlem Josephine
Ahm-Jantzen på josephine.ahm-jantzen@gskswim.dk, som du også kan ringe til ved spørgsmål på mobil
6160 3639.
Vi holder løbende samtaler, så send din ansøgning allerede i dag. Ansøgningsfrist er den 30. maj 2021. Opstart hurtigst muligt.
Glostrup Svømmeklub har godt 900 medlemmer, hvoraf de 850 går i svømmeskolen. GSK er en stor og velfungerende svømmeklub på Københavns vestegn. Klubben indgår i startfælleskabet VG17 som består af
Svømmeklubben Vest Brøndby og GSK. Her svømmer de ældste konkurrencesvømmere årgang/junior/senior. Konkurrenceafdelingen i GSK har 3 talenthold, T1, T2 og T3 og et aspirantforløb som overgang mellem
svømmeskole og konkurrenceafdeling.
GSK Glostrup Svømmeklub • Christiansvej 2 • 2600 Glostrup
www.gskswim.dk • GSK er en del af VG17

