
     
 

Svømmeskoleleder 37 timer om ugen. 
 

Svømmeklubben MK31 er en svømmeklub med 2.000 medlemmer hjemmehørende på Amager med 

Sundby Bad og Frankrigsgade svømmehaller som primære undervisningssteder. Klubben består 

både af en svømmeskole og en konkurrenceafdeling, der er i en rivende udvikling. I de kommende 

år vil vi få mulighed for at udvide vores svømmeskole med hold i de to nye moderne svømmehaller, 

som er under opførelse i Ørestaden og på Papirøen.  

Vi har derfor brug for en svømmeskoleleder, der har fuld fokus på svømmeskolen. Som 

svømmeskoleleder får du ansvaret for en svømmeskole med en bred vifte af tilbud, hvor 

værdigrundlaget er at skabe glæde og tryghed via leg, læring og udvikling. Du vil blive leder for en 

gruppe motiverede svømmetrænere, der i fællesskab yder deres bedste for klubben og vores 

medlemmer. Du vil således både være leder med administrative opgaver men også stå på kanten 

som træner for dine egne hold. 

 

Som svømmeskoleleder vil du: 

- Stå for den daglige drift af svømmeskolen, herunder vikardækning, kontakt til trænere, 

supervision af trænere mv. 

- Være fungerende træner for egne hold i svømmeskolen samt dække som vikar i tilfældet 

af sygdom. 

- Afholdelse af trænermøder, opstartsseminarer og stævneplanlægning. 

- Ansvarlig for sæsonplanlægning og løbende opdateringer i klubmodul i samarbejde med 

klubbens administration. Udarbejdelse af nyhedsbreve til medlemmerne i svømmeskolen 

- Ansvarlig for oprettelse og formidling af bassinprøver, trænerkurser, samt afholdes af 

disse 

- I samarbejde med bestyrelsen, forestå ansættelse af svømmeskoletrænere og vikarer 

- Ansvar for klubbens mailboks med kontakt til forældre og svømmere 

- Ansvarlig for udvikling af svømmeskolen så den fortsat er attraktiv for såvel 

eksisterende som nye medlemmer  

Løn efter kvalifikationer 

 

Send din ansøgning til Lene Albek på mk31@mk31.dk. Vi vil løbende tage ansøgere ind til 

samtale.   

 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at sende os en mail på: mk31@mk31.dk 
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