Hovedstadens Svømmeklub er landets største idrætsforening, nu med mere end 8.000 medlemmer. Vores vision er, at
vi udvikler os til at være nordens stærkeste og mest inspirerende svømmemiljø. Vi kalder det et nordisk fyrtårn for
svømmesporten. Vi er i alt 14 ansatte, mere end 250 timelønnede trænere og hver uge underviser vi ca. 650
svømmehold i 14 svømmehaller. Svømmeskolen består af i alt seks fuldtidsansatte og medlemmerne er alt fra 2
måneder til 90 år gamle. Hele klubben arbejder hver dag benhårdt på at skabe den forandring, der vil gøre, at klubben
kommer til at indfri visionen - vi har rammerne og potentialet!

Barselsvikar for svømmeskolesupervisor
Fuldtidsstilling
Vores svømmeskolesupervisor skal fra 1. januar 2018 på ca. et års barsel. Derfor søger vi en
svømmefaglig kollega til at varetage opgaverne.
I klubben lægger vi vægt på, at vi alle skal vise engagement og brænde for svømmesporten. Gør du
det? Kan det høres og ses? Så er du måske, den vi søger.
Jobindholdet i overskrifter er:
-

Udvikling og uddannelse af svømmeskoletrænerne
Udvikling og afvikling af events/sociale arrangementer for svømmeskoletrænerne
Opdatering af svømmeskolens sæsonplaner
Ansvarlig for events og camps i svømmeskolen. Fx AquaCamps, mærkesvømning og
svømmeskolestævne
Indgå i telefonpasningsordning
Supervision af svømmeskolehold og trænere i haller med særlige situationer
Kontaktperson for børnesvømmere med særlige behov
Bestilling og lagerstatus på svømmeudstyr i svømmehallerne
Kontakt til svømmehallernes personale og ansvarlig for sikkerhed i svømmehallerne

Opgaverne vil i nogen grad kunne tilpasses, så de matcher dine kompetencer bedst muligt.
Vi forestiller os, at du som minimum besidder flere af følgende kompetencer:
 En relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx bachelor/kandidat i idræt, lærer, pædagog
eller uddannelsesvidenskab
 En solid svømmefaglig viden, som tager udgangspunkt i svømningens grundfærdigheder,
og som du formentlig har tilegnet dig via uddannelse hos Dansk Svømmeunion eller DGI
 Flerårig erfaring som træner for svømmeskolehold
 Erfaring med oplæring af hjælpetrænere og/eller trænere
 Nysgerrig på den nyeste viden om svømmeundervisning og svømmeteknik
Derudover er det en fordel at have:
 Erfaring med projektledelse, Excel, eventplanlægning og -afvikling.
Hovedstadens Svømmeklub tilbyder løn der modsvarer jobbets indhold og dine kvalifikationer.
Lønpakken indeholder bl.a. sundhedsforsikring, telefonordning og computer.
Derudover får du helt gratis og skattefrit en masse fantastiske og engagerede kollegaer og
Frederiksbergs bedste udsigt fra klubbens nye administration- og klublokaler i Flintholm
Svømmehal 
Eftersom vi er en forening, skal du være indstillet på at en del af arbejdet kan finde sted aftener og
weekends.

Har du lyst til at blive en del af udviklingen i Hovedstadens Svømmeklub? Så send din ansøgning og
CV til svømmeskolechef Jonas Enevoldsen på jonas@hsk.dk. Ring også gerne til Jonas på tlf. 3125
9105, hvis du har spørgsmål.

Ansøgningsfrist er fredag d. 24. november. Vi holder dog samtaler løbende. Er du derfor
interesseret, så lad os høre fra dig hurtigt.

Du kan læse mere om os på www.hsk.dk og www.facebook.com/hovedstadens

