
 

 

Svømmeundervisere til skolesvømning i Helsingør Svømmeklub 

 

Vi søger svømmeundervisere til skolesvømning i efteråret 2022 i Helsingør Svømmehal. 

Jobbet 

Du vil være en del af et team på 3-4 faste undervisere, der står for svømmeundervisningen i dagtimerne af 4 
skoleklasser på 4. klassetrin pr. uge. I vil i denne opgave være suppleret af 2 pædagogmedhjælpere, der følger 

børnene fra skolen. Udover selve svømmeundervisningen, vil der være tid til planlægning af undervisningen samt 
koordinering og evaluering med de øvrige undervisere i teamet.  

Stillingerne er tidsbegrænsede til at ligge i perioden fra d. 29. august til d. d. 9. december indenfor en vis 

fleksibilitet og er normeret til 29 timer om ugen, der kan suppleres af undervisningsopgaver på klubbens egne 

hold i eftermiddags- og aftentimerne, så der efter ønske kan opnås en fuldtidsstilling.  

Arbejdsopgaverne kan kort opsummeres til følgende: 

- 4 timers daglig svømmeundervisning i blokke af 2 timer med 45 min. pause. 
- Yderligere knap 1 time i svømmehallen til omklædning, klargøring og oprydning før og efter undervisning. 

- 1 times daglig udviklings- og evalueringsmøde med underviserkollegaerne, herunder planlægning af næste 
dags undervisning og udfyldning af skemaer for læringsmål og diplomer 

Profil og kompetencer  

Vi forventer, at du har erfaring med og befinder dig godt med at undervise, men det behøver ikke nødvendigvis 

at være inden for svømning; den svømmefaglige del af jobbet kan vi sammen tage hånd om efter behov, så du 

vil være klædt på til arbejdet som underviser i svømning. Du kan have en baggrund som lærer, svømmetræner, 

idrætsinstruktør, livredder el. på anden måde underviser af forskellig art. 

Du behøver således ikke have specifik erfaring med svømning, men du skal være glad for at være i vandet og 

kunne svømme samt med den rette vejledning og træning være i stand til at tage en bassinlivredderprøve, hvilket 

vi selvfølgelig vil være behjælpelige med. 

Som person skal du udvise både ro og respekt overfor dine svømmere. Du skal være i stand til at planlægge og 

strukturere dine egne undervisningsprogrammer ud fra opsatte krav og læringsmål og ikke mindst kunne 

motivere til læring. Du skal trives med at arbejde selvstændigt med undervisningen og kunne tage ansvar for og 

holde overblik over en gruppe på op til omkring 15 børn.  

Samtidig skal du befinde dig godt som en del af et team, der sammen løser de udfordringer, der måtte opstå i 

løbet af dagen og hjælper hinanden med at planlægge og udvikle undervisningen samt udvikle hinandens 

kompetencer. Det forventes således at du tager aktiv del i de daglige udviklings- og feedbackmøder med dine 
kollegaer og herved hjælper til såvel større motivation og arbejdsglæde som faglig udvikling blandt alle i teamet. 

Vi tilbyder 

Du bliver en central medarbejder med ansvar for egen undervisning, samtidig med at du er en del af et team 

med daglig kontakt og sparring. Vi kan være behjælpelige med træning til og aflæggelse af livredderprøve og vi 
vil tilbyde oplæring og deltagelse i kurser inden for svømmeundervisning efter behov. 

Du vil have adgang til svømmehallens træningscenter og foreningens eget styrketræningslokale, ligesom du vil 

have adgang til svømning i svømmehallens offentlige åbningstid samt gratis deltagelse på klubbens egne hold. 

Yderligere oplysninger 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Peter Stendys på tlf. 53790325. 

Ansøgning samt CV sendes til Peter Stendys på ps@svommeklubben.dk.  

Ansøgningsfrist er d. 8. juni. Samtaler holdes løbende. 

Helsingør Svømmeklub er den største idrætsforening i Helsingør kommune med næsten 2500 medlemmer. Vi 

har et godt og bredt samarbejde med Helsingør kommune og varetager bl.a. al skolesvømning i kommunen. Vi 

drives som forening af en frivillig bestyrelse men har knap 80 ansatte, hvoraf 5 er fuldtidsansatte, mens de 

øvrige er deltidsansatte undervisere. 
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