Svømmeskoleleder – 32-37 timer om ugen
Svømmeklubben A6 JGI - Swim
Vi søger en ny svømmeskoleleder til vores dejlige klub, A6 JGI-Swim, da vores nuværende desværre er på
vej på velfortjent pension.
Svømmeklubben A6 JGI-Swim er en svømmeklub med ca. 1.000 medlemmer og hører til i Jyllinge
svømmehal. Klubben har også en konkurrenceafdeling der er en del af startfællesskabet A6 - Swim Team
sammen med to andre svømmeklubber. Denne del kører i et selvstændigt set-up.
Du skal, som ny svømmeskoleleder, have fuld fokus på svømmeskolen, hvor du får ansvaret for en
svømmeskole med en bred vifte af tilbud og hvor værdigrundlaget er at skabe glæde og tryghed via leg,
læring og udvikling. Du vil blive leder for en gruppe motiverede svømmeinstruktører, der, i fællesskab, yder
deres bedste for klubben og vores medlemmer. Du skal, ud over at være leder med administrative opgaver,
også stå på kanten som instruktør for dine egne hold.

Som svømmeskoleleder vil du:












stå for den daglige drift af svømmeskolen, herunder vikardækning, kontakt til instruktører, supervision
af instruktører mv.
være fungerende instruktør for egne hold i svømmeskolen samt dække som vikar i tilfælde af sygdom
afholde instruktørmøder, opstartsseminarer og sørge for stævneplanlægning
være ansvarlig for sæsonplanlægning og løbende opdateringer
være ansvarlig for sæsontilmelding fra medlemmer og diverse administrative opgaver i denne
forbindelse
udarbejde nyhedsbreve til medlemmerne i svømmeskolen
være ansvarlig for oprettelse og formidling af bassinprøver, instruktørkurser samt afholdelse af disse
forestå ansættelse af svømmeskoleinstruktører og vikarer
have ansvaret for klubbens mailboks med kontakt til forældre og svømmere
være ansvarlig for udvikling af svømmeskolen, så den fortsat er attraktiv for såvel eksisterende som nye
medlemmer.
sikre et godt og tæt samarbejde med konkurrenceafdelingen

Løn efter kvalifikationer. Endeligt timeantal aftales ved ansættelse (mellem 32 og 37 timer).
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: nuværende svømmeskoleleder: Connie
Højgård, mail: instruk@jgi-swim.dk, mobil: 23986611 eller formand: Lars Zimmermann, mail:
formand@jgi-swim.dk, mobil: 30666718.
Vi vil løbende afholde samtaler. Senest deadline for ansøgning er 17. maj 2022.
Send din ansøgning til formand: Lars Zimmermann, mail: formand@jgi-swim.dk.

Velkommen til JGI-Swim – Sjov undervisning, der giver dygtige svømmere.

