
 

Aalborg Svømmeklub søger en chefinstruktør til undervisningsafdelingen 

Aalborg Svømmeklub har omkring 1850 medlemmer, hvoraf de ca. 1600 svømmer i 

undervisningsafdelingen. Klubben har også afdelinger for konkurrencesvømning, vandpolo og dykning. 

Til at varetage den daglige ledelse af afdelingen søger vi en chefinstruktør til en deltidsstilling.  

Som udgangspunkt indgår der ikke direkte bassintimer/undervisningstimer i jobbet, udover behov ved 

afløsning og lignende. Det er dog vigtigt at ansøger har stor erfaring med svømmeundervisning samt 

er i stand til at løse administrative opgaver.  

Afdelingen ledes af en frivillig undervisningsleder, som du vil referere direkte til. Derudover vil der 

være et tæt samarbejde med klubbens kontoransatte. 

Chefinstruktørens opgaver: 

➢ Ansætte trænere mv. til klubbens over 100 hold i undervisningsafdelingen, fordelt i 3 haller. 

➢ Sikre relevant uddannelse af klubbens instruktører, assistenter samt opsyn. 

➢ Vejlede, guide, sparre og give gode råd til instruktørernes undervisning og de øvrige ansatte i 

afdelingen. 

➢ Kommunikere dagligt med afdelingens ansatte om det daglige arbejde, møder, praktisk 

information, afløsning mv. 

➢ Udarbejde og vedligeholde svømmeskolens undervisningskoncept 

➢ Ansvarlig for at sikre løbende oprykninger i samarbejde med afdelingens instruktører. Desuden 

sikre tæt dialog til klubbens øvrige afdelinger og en smidig overgang/oprykning til hold i disse 

afdelinger. 

➢ Medvirke ved rekruttering af medlemmer til klubben. 

➢ Medvirke til at der er en mangfoldighed af tilbud til medlemmer, samt at det enkelte medlem 

tilbydes netop den vandaktivitet, der passer. 

➢ Planlægge afviklingen af skolesvømning, som Aalborg Svømmeklub varetager for Aalborg 

kommune i et samarbejde med Svømmeklubben NORD. 

 

Dine kompetencer: 

 

➢ Uddannet svømmelærer med en del erfaring.   

➢ Som IT-system benyttes Klubmodul. Kendskab hertil vil være en fordel men ikke et krav.  

➢ Lyst og evne til at vare tage administrative og planlægningsmæssige opgaver. 

➢ Varetage den gode kommunikation med såvel ansatte som medlemmer. 

➢ Erfaring med brug af svømmekoncepter. 

➢ Kendskab til optimering og udvikling af hold såvel som hele afdelingen. 

 

Stillingen vil blive aflønnet på et niveau, som matcher dine kvalifikationer. 

For yderligere information kontakt undervisningsleder Jan Byskov på mail jan@aalborgsvommeklub.dk 

eller formand John Larsen på mail john@aalborgsvommeklub.dk, eller på tlf. 40 41 28 23.  

Ansøgninger til jobbet sendes til john@aalborgsvommeklub.dk senest onsdag den 3.6.2020 kl. 12.00. 

Der afholdes samtaler i uge 24, og jobbet er med start til sæsonopstart 1.8.2020. 
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