
 
 

Svømme- og udviklingskonsulent med undervisningsopgaver og 
administrativt ansvar søges til projektstilling i Helsingør Svømmeklub 
Vi søger en fleksibel og struktureret medarbejder med stort overblik, der er åben for forskellige arbejdsopgaver 
inden for både svømmeundervisning og administration, til et fuldtids el. deltids projektstilling af 11 måneders 
varighed med mulighed for efterfølgende fastansættelse på deltid. 

Jobbet 

Blandt dine væsentligste opgaver vil være at have ansvaret for vores skolesvømning, hvor vi varetager 
svømmeundervisning for alle 4. klasser i kommunens folkeskoler samt 2 privatskoler i løbet af efteråret. 
Herunder vagtplanlægning for de ansatte instruktører, løbende evaluering med instruktørerne, kontakt til 
skoleledere og koordinering med kommunens administration samt afløsning af instruktører ved sygdom. 

Du vil herudover skulle forvente at undervise 8-9 timer ugentligt på klubbens egne svømmehold samt have 
ansvar for at planlægge og afvikle camps i alle skoleferier for børn i alderen 6-12 år samt rekruttere instruktører 
hertil blandt klubbens øvrige ansatte. Du vil desuden få ansvar for at planlægge sociale arrangementer for 
klubbens ungdoms- og voksenhold gennem sæsonen i samarbejde med holdenes instruktører. 

Endelig vil du løbende skulle hjælpe til på klubbens kontor med forefaldende praktiske opgaver og håndtering af 
medlemshenvendelser; særligt i spidsbelastningsperioder omkring holdtilmelding og sæsonstart samt ved vores 
2 årlige medlemsundersøgelser, som du også vil få til opgave at evaluere på og være med til at omsætte 
resultaterne af til forbedringer for foreningens medlemmer. Du vil tillige have frihed til at igangsætte egne 
projekter i foreningen, der kan være med til at udvikle og udvide vores aktivitetsudbud. 

Stillingen er normeret til en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge men kan også sammensættes som en deltids-
stilling på mellem 30 og 35 timer pr. uge efter ønske. 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. 

 Profil og kompetencer 

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 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.  

Du skal gerne have en vis svømmefaglig indsigt, men det er ikke et absolut krav. Den svømmefaglige del af 
jobbet kan vi sammen tage hånd om efter behov, så du vil være klædt på til arbejdet som underviser i 
svømning. Du behøver således ikke have specifik erfaring med svømning, men du skal være glad for at være i 
vandet og kunne svømme samt med den rette vejledning og træning være i stand til at tage en 
bassinlivredderprøve, hvilket vi selvfølgelig vil være behjælpelige med. 

Yderligere oplysninger 

Tiltrædelse primo/medio august. Og ideelt set har du mulighed for omkring 40 timers timelønnet arbejde og 
oplæring i løbet af maj og juni måned. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte klubbens svømmeskoleansvarlige, Peter Stendys, på tlf. 53790325. 

Ansøgning samt CV sendes til Peter Stendys på ps@svommeklubben.dk.  

Ansøgningsfrist er d. 16. maj. Samtaler holdes løbende. 

Helsingør Svømmeklub er den største idrætsforening i Helsingør kommune med næsten 2500 medlemmer. Vi har 
et bredt og godt samarbejde med Helsingør kommune og varetager bl.a. hele skolesvømningen i kommunen. Vi 
drives som forening af en frivillig bestyrelse men har knap 80 ansatte, hvor af 5 er fuldtidsansatte, mens de 
øvrige er deltidsansatte undervisere. 
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