Svømmeleder til Vallensbæk Svømmeklub VI39
I Vallensbæk svømmeklub VI39 søger vi en svømmeleder til at varetage undervisning i vores
Svømmeskole som både består af børn, unge og voksne og skolesvømning på en af vores skoler i
kommunen i 0. til 4. klasse
Vi søger en engageret svømmeleder med faglig kendskab til at undervise og motivere vores
svømmere.
Stillingen består både i at undervise og mindre administrative opgaver.
Undervisningen på vores børnehold følger vores tilrettelagte undervisningsplan, der bygger på
principper i et undervisningskoncept udarbejdet i samarbejde med DGI.
Undervisningskonceptet sikrer den røde tråd i både den almene undervisning, men også gennem
holdene i klubben.
Vores fokus er at vores medlemmer opnår tryghed og fortrolighed med det våde element, bedre
svømmefærdigheder og samtid har det sjovt.
Vi tilbyder:
✓ En 30 timers stilling, som er fordelt over mandag til lørdag med stor mulighed for
inddragelse og medbestemmelse i Svømmeskolen. (Der vil for den rette kandidat være
mulighed for 37 timer ugentligt)
✓ Deltagelse i uddannelse, vi uddanner både internt i klubben og via DGI’s kurser.
✓ Løn efter jobbets indhold og dine kvalifikationer.
Vores ønske til en kommende træner:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Erfaring i at undervise svømmebørn og voksne.
Er udadvendt og engageret i arbejdet med svømmere i forskellige aldersgrupper og niveau.
Kan engagere og motivere svømmerne.
Er ansvarlig for at involvere og udvikle hjælpetrænere.
God til at kommunikere med forældre, de andre trænere og bestyrelsen.
Har en struktureret tilgang til både undervisning og administrative opgaver.
Kan være med til at udvikle vores Svømmeskole, så den fortsætter med at være attraktiv for
borgerne i Vallensbæk kommune og omegn.

Har du lyst til at blive en del af Vallensbæk Svømmeklub VI39, så send os din ansøgning til
Miriam Hvid på mh@vi39swim.dk
Ansøgningsfrist: 1/9 – Vi vil løbende afholde jobsamtaler.
Ønsker du yderligere oplysninger eller har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at
kontakte Miriam Hvid, på telefon 2348 3895 Ansvarlig for Svømmeskolen i Vallensbæk Svømmeklub.

