
 
 

 
 

Svømmekonsulent søges til alsidigt skolesvømningsprojekt 

Helsingør Svømmeklub søger en svømmekonsulent til H2O-Camp, som er et intensivt 
skolesvømnings forløb for Helsingør kommunes 3. klasse elever. 

Som svømmekonsulent er du den daglige leder for et trænerteam, og har din færden i 
svømmehallen. Som person er du glad for vand, og trives mellem mange forskellige typer 
af børn og voksne. Du er stærk fagligt og kan argumentere for din ønsker og valg til 
undervisningen og programmerne, og kan organisere både mennesker og administrative 
opgaver.   

Arbejdsopgaver: 

• At have det daglige ansvar for afviklingen af skolesvømningens undervisning efter en 
af udarbejdet plan  

• At bidrage til, at der er et sammenhængende læringsforløb i H2O-Camp, bestående 

af svømning og understøttende undervisning  

• At støtte trænerne og pædagogiske personale i undervisningen af elever med særlige 

behov 

• Daglig coaching og superversion af svømmetrænere og pædagogisk personale i 

forbindelse med afholdelse af H2O-Camp i svømmehallen 

• At bistå med at uddanne og instruere svømmetrænere og det pædagogiske 

personale  

• At deltage i relevante udviklingsmøder for H2O-Camp 

• Ansvarlig for varetagelsen af lettere administrative opgaver, herunder registrering af 

læringsmål, mødeprocent og udarbejdelse af diplomer til svømmerne på H2O-Camp 

mv. 

• Ansvarlig for udstyr der bruges til skolesvømning er tilgængeligt og opdateret  

• At være vikar for skolesvømningens trænere, hvis ikke andre kan tilkaldes  

Vi forventer, at du befinder dig godt med at undervise - både fra kanten og i vandet, og at 
du befinder dig godt som del af et træner- og pædagogteam, som sammen løser de 
udfordringer, der måtte opstå i løbet af dagen 

Praktisk 

Stillingen er på 30 timer ugentligt og tidsbegrænset fra 16. april-22. juni, med mulighed for 
forlængelse og eventuelt supplering med ekstra undervisningstimer hvis ønsket. Den 
daglige arbejdstid vil være mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 14.30 i Helsingør Svømmehal. 

Løn efter kvalifikationer.  

Ansøgning: Ansøgning og CV sendes til tg@svommeklubben.dk senest den 25/2-2018. 
Samtaler vil blive afholdt løbende. 

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte afdelingschef Trine Gudnitz, på telefon 53-
80-03-25 eller mail tg@svommeklubben.dk 

Læs mere om H2O-Camp her: http://www.helsingor.dk/borger/familie-boern-og-
unge/dagtilbud-og-skoler/skole-sfo-og-klub/skole/h2o-camp-skolesvoemning/  
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