Helsingør Svømmeklub søger svømmeskolemedarbejder
Helsingør Svømmeklub søger en svømmeskolemedarbejder
videreudvikling af klubbens undervisningstilbud og trænerstab.

i

forbindelse

med

Som svømmeskolemedarbejder er du sammen med afdelingschefen for undervisning og
klubbens cheftræner med til at sætte og udvikle klubbens nye undervisningsprofil. Du er
første led til klubbens svømmeskoletrænere og med til at udarbejde og udvikle klubbens
forskellige events og tilbud.
Vi leder efter en person, som er glad for vand og trives mellem mange forskellige typer af
børn og voksne, ansatte og frivillige. Du er stærk fagligt og kan diskutere og argumentere
for valg. Samtidig kan du organisere både mennesker og administrative opgaver.
Arbejdsopgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coache trænere og hjælpetrænere
Være daglig kontaktperson for svømmeskolens trænere ved akut opstået sygdom
Have forældredialogen i svømmehallen
Løbende opfølgning og evaluering af hold, trænere og hjælpetrænere
Lave månedlig rapportering for undervisningsdage og hold
Planlægge og afholde events i samarbejde med den øvrige administration
Skriftlig udarbejdelse af trænerprofiler
Ad hoc administrative opgaver
Lettere marketing på sociale medier

Generelle krav til medarbejderen
•
•
•
•
•
•

Medarbejderen skal have et stort kendskab til svømning og have
undervisningserfaring
Medarbejderen skal have kendskab og lyst til at arbejde i en forening og med
frivillige
Medarbejderen skal udvise social modenhed og kunne agere i et miljø med en stor
menneskelig berøringsflade
Medarbejderen skal som del af administrationen sikre holdånd, ejerskab til klubbens
strategi og følgeskab til klubbens tiltag, således at klubbens strategi udmøntes på
alle niveauer i svømmeklubbens organisation
Medarbejderen skal være et forbillede for de ansatte og være let tilgængelig, når
der opstår problemer, som trænerne, samarbejdspartnere m.m. har brug for hjælp
til at løse
Medarbejderen skal være åben og have lyst til at være med til at udvikle klubben og
dens tilbud

Timeantallet vil ligge på gennemsnitlig 10-12 time pr. uge, og du vil kunne forvente både at
skulle arbejde i dags- og aftentimer.
Løn efter kvalifikationer.

Har du spørgsmål til stillingen kan afdelingschef for undervisning Trine Gudnitz kontaktes
på e-mail: tg@svommeklubben.dk eller på telefon: 53 80 03 25.
Ansøgningsfristen er løbende, til den rette kandidat er fundet.
Ansøgning samt cv sendes pr. e-mail til: tg@svommeklubben.dk

Helsingør Svømmeklub er en af Nordsjællands største og mest moderne svømmeklubber. Klubben blev
dannet i 1926 og tæller ved udgangen af år 2017 i alt 2.700 medlemmer, hvoraf 150 er
konkurrencesvømmere. I 2017 modtog klubben prisen som Årets Svømmeklub i Danmark, og for andet år i
træk blev klubben kåret som Årets Klub i Helsingør Kommune i 2018. Ydermere blev det nye
skolesvømningskoncept regional vinder ved Danskernes Idrætspris 2017.

