Roskilde Svømning
Roskilde Svømning søger svømmeskoleleder
Vi søger en svømmeskoleleder med tiltrædelse juni eller snarest derefter. Stillingen kan spænde fra
en deltidsstilling på 18-22 timer ugentligt til en fuldtidsstilling alt efter kandidatens kvalifikationer.
Du bliver daglig leder og ansvarlig for svømmeskolen. Her skal du i tæt samarbejde med klubbens
trænere, bestyrelsen og medlemmerne videreudvikle svømmeskolen og fortsat sikre den høje faglige
kvalitet og bredde.

Om os
Roskilde Svømning er en velorganiseret sportsklub med ca. 1000 medlemmer og mange frivillige
kræfter. Vi har et bredt udbud af hold på tværs af alle aldre og niveauer, og der er plads til alle i
klubben i både bredde- og elite/konkurrenceafdelingen.
Vi har fokus på trivsel og kvalitet, og vores dygtige medarbejdere og frivillige sikrer, at vi tilbyder
høj kvalitet på alle klubbens hold – lige fra babysvømning til elite og motionist.

Om Jobbet
Som svømmeskoleleder ligger det ledelsesmæssige ansvar i svømmeskolen hos dig. Du vil stå for
den daglige ledelse, rekruttering og udvikling af de faglige kompetencer hos instruktørerne samt
sikre en rød tråd på tværs af klubbens mange hold.
I tæt samarbejde med klubbens cheftræner og trænerteamet i konkurrenceafdelingen, sikrer du i
svømmeskolen rekrutteringsgrundlaget for kommende konkurrencesvømmere.
Opgaver:











Løbende videreuddannelse og supervision af klubbens instruktører og hjælpeinstruktører
Rekruttering af nye instruktører og hjælpeinstruktører
Planlægning og eksekvering af aktiviteter i svømmeskolen
Sæson- og holdplanlægning
Udvikle holdstrukturer, som sikrer at klubben har de rigtige hold og at disse bliver fyldt op
Planlægning og administration af kurser i livredning og førstehjælp samt indhente børneattester
Opstilling og opfølgning på budgetter
Planlægge og afholde møder med vigtige interessenter såsom Roskilde kommune og Roskilde
Badene
Planlægge og afholde ministævner for svømmeskolen samt diverse Aqua-Camps.
Besvare henvendelser til svømmeskolen.

Om dig





En inspirerende og motiverende leder med gode kommunikationsevner
Team-player og en ”tilstede på kanten” person
Pædagogiske kompetencer
Erfaring som svømmeinstruktør – gerne ledelseserfaring, men dette er ikke et krav

Hvis jobbet som svømmeskoleleder lyder som noget for dig, er du meget velkommen til at sende os
en ansøgning og CV til bestyrelsen@roskilde-svoemning.dk
Ansøgningsfrist: snarest muligt – vi behandler løbende ansøgninger.

