
 
 

 
 

Svømmetrænere søges til alsidigt skolesvømningsprojekt 

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

Som svømmetræner indgår du i et team a fire til fem personer, som dagligt står for 
undervisningen af cirka 100 børn. Du skal være glad for vand, børn og undervisning, og vi 
forventer, at du er i stand til at planlægge og strukturer dine egne undervisningsprogrammer 
ud fra opsatte læringsmål. Du skal kunne udvise respekt, kunne motivere skoleeleverne til 
at lære at svømme, og samtidig håndtere, at der sandsynligvis er stor forskel i elevernes 
forudsætninger for at lære at svømme. Du skal have både overblik og øje for den enkelte 
elevs udfordringer og behov. 

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.  

Arbejdsopgaver: 

• Fire timers daglig svømmeundervisning. 

• Forberedelse af svømmeundervisningen: Programplanlægning, klargøring af 
undervisningen på kanten, oprydning efter undervisning, opfølgning på læringsmål, 
udfyldelse af diplomer samt evaluering af og kort skriftlig feedback til alle elever ved 
udgangen af hver undervisningsuge.  

• Aktiv deltagende i ugentlige udviklings- og feedbackmøder med dine 
trænerkollegaer. 

I den daglige svømmeundervisning vil der være tre svømmetrænere på kanten/i vandet, én 
ledende svømmekonsulent, som støtter trænerne efter behov samt to pædagogisk 
personale i vandet.  

Praktisk 

Stillingen er på 28,75 timer ugentligt. Den daglige arbejdstid vil være mandag til fredag fra 
kl. 08.15 til kl. 14.30 i Helsingør Svømmehal.  

Stillingen er tidsbegrænset fra 16. april til og med 22. juni 2018. Der er mulighed for 
forlængelse og eventuelt supplering med ekstra undervisningstimer. Løn efter 
kvalifikationer.  

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

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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