
  

 

 

INSTRUKTØR TIL 

BABYSVØMNING 

SØGES – 
 

TILTRÆDELSE NU! 

 

OM SVØMMEKLUBBEN PINGVINEN 

Klubben er med ca. 1.300 medlemmer den 

største forening i Rebild Kommune. 

 

Vi tilbyder undervisning for børn unge og 

voksne, baby- og motionssvømning, 

gymnastik og fitness i vand samt 

konkurrencesvømning. 

 

Klubbens babysvøm er en kæmpe succes 

og antallet af deltagere er stigende og der er 

ønske om at starte flere hold. 

 

Klubben ledes af frivillige, men har en 

fuldtids-ansat som deler sin tid på kontor og 

i hallen. 

 

Vi er arrangør af Rold Skov Open Water. 

KONTAKT 

Claus Tommerup Sørensen 

Formand 

Mobil: 2393 8323 

E-mail: formand@pingvinen.eu 

 

OM HOLDET OG STILLING 

 
Bobler du af positiv udstråling og energi? 

- Er du god for et smil, et glimt i øjet og en kvik bemærkning? 

- Kan du skabe tryghed i vand for både forældre og børn? 

- Kan du give præcise anvisninger og lave sjov undervisning? 

 

Så er du Pingvinens nye babysvøm instruktør! 

DINE OPGAVER & TRÆNINGSTIDER 

Dine primære opgave er undervisning på klubbens 2 typer 

babysvømmehold på hhv. 8 uger – 6 måneder samt 6–12 

måneder. Det forventes, at du kan fastholde et højt 

kvalitetsniveau i undervisningen og derigennem øge 

deltagerantallet. 

 

Dine undervisningstider er: 

▪ Fredag kl. 09:30 - 10:00   

▪ Fredag kl. 10:00 - 10:30 

▪ Fredag kl. 10:30 - 11:00 

 

Ændringer kan forekomme efter aftale. 

 

Træningen foregår i Støvring Svømmehal´s varmvandsbassin. 

 

 

VI FORVENTER, AT DU…  

 
• har erfaring med svømmeundervisning eller anden 

form for undervisningserfaring med ønske om at tilegne 

dig nye færdigheder inden for undervisning i vand. 

• erfaring med babyer/småbørn. 

• kan bestå en livredderprøve (der er træningsmulighed) 

• er > 18 år og kan varetage et selvstændigt ansvar  

• Er indstillet på at varetage livredderfunktion i 

forbindelse med holdets træningstider 

 

 

VI TILBYDER… 

 
 

• Aflønning af både forberedelsestid og undervisningstid 

• Løn efter kvalifikation og forhandling 

• Klubbetalt kurser og uddannelse fordi vi forventer, at 

du ønsker at uddanne dig og vi ønsker at investere i dig 

• Mulighed for at arbejde med glade og humørfyldte 

deltagere i en klub som vil noget 

• Masser af oplevelser og muligheder i en klub i fremdrift, 

som vil udvikle dig som instruktør og person 

• Ansættelse kræver en ren børneattest & livredderprøve 

 

TILTRÆDELSE: 1. August 2021 

ANSØGNINGSFRIST: hurtigst muligt 

 

 
 

 


