Vil du være en del af holdet? Vi søger nye svømmetrænere
En ny svømmesæson nærmer sig efter sommerferien og vi søger derfor et par friske trænere som
kan varetage undervisningen i vores undervisningsafdeling og skolesvømning.
Som svømmetræner i har du ansvaret for børn, unge og voksne. Du vil få ansvaret for at planlægge
og undervise dine egne hold i samarbejde med din hjælpetræner, og udføre administrative
opgaver.
Vores undervisning består af en tilrettelagt undervisningsplan, der bygger på principper fra DGI’s
Svømmeskole koncept. Det betyder, at du kommer til at undervise ud fra en struktureret plan som
følger en rød tråd gennem sæsonen.
Vi synes, at alle børn skal lære at svømme. Derfor har vi et samarbejde med folkeskolerne i
Vallensbæk, hvor vi underviser i deres svømme lektioner. Her vil du have kreativ frihed til at
undervise børnene i svømning ud fra deres forskellige niveauer i samarbejde med læreren.
Vi fokuserer på, at vores medlemmer opnår tryghed ved det våde element. Derfor ser vi, at du er
en empatisk, tålmodig og forstår, at svømmere har forskellige evner.
Som svømmetræner i Vallensbæk Svømmeklub tilbyder vi følgende:
En 10 - 30 timers stilling, som er fordelt over mandag til lørdag med stor mulighed for
inddragelse og medbestemmelse i Svømmeskolen.
Deltagelse i uddannelse, vi uddanner både internt i klubben og via DGI’s kurser.
Løn efter jobbets indhold og dine kvalifikationer.
Uniform, stopure og brug af redskaber i svømmehallerne.
Vores vision er at du som minimum besidder følgende kompetencer:
Erfaring med at undervise forskellige aldersgrupper.
Er udadvendt og engageret.
Videregive dine evner videre til nye svømmere og lære fra sig.
Er ansvarlig for at involvere og udvikle hjælpetrænere.
God til at kommunikere med forældre, vores trænerteam og bestyrelsen.
Har en struktureret tilgang til både undervisning og administrative opgaver.
Kan være med til at udvikle vores Svømmeskole, så den fortsætter med at være attraktiv for
borgerne i Vallensbæk kommune og omegn.
Ønsker du yderligere oplysninger eller har du spørgsmål til stillingen er du mere end velkommen
til at kontakte os på job@vi39swim.dk. Eller Carl Eltorp på tel: 27639360
Vi ser frem til at høre fra dig!

