
 

 

Skovbakken Svømning 
søger svømmeskoleleder 
Skovbakken Svømning er en del af den næsten 100 år gamle idrætsforening, skovbakken og har som 

selvstændig klub mere end 1600 medlemmer. Vi lægger stor vægt på, at der i vores klub er plads til alle, 

samt på det sociale liv i ungdomsafdelingen. Ud over Vejlby Risskov Idrætscenter har vi også 

svømmeundervisning på Ellevangskolen og Vorrevangsskolen. 

 

Så har du et godt overblik og har let ved at engagere dig i andre mennesker? Så er det her lige et job for 

dig. Vores nuværende svømmeskoleleder har valgt at stoppe ved sin kontrakts udløb, så nu søger 

Skovbakken Svømning en svømmeskoleleder til ansættelse snarest og senest pr. 1/6 2019, til at 

varetagelse ansvarlig for driften af klubbens svømmeskolen. 

 

Eksempler på ansvarsområder, som svømmeskolelederen har: 

• Varetage klubbens trænere, hjælpetrænere og livreddere 

• Planlægge og afholde 2 instruktørmøder pr. sæson 

• Håndtere ansættelser, samt uddanne trænere 

• Være ansvarlig for kontrakter og børneattester for trænere, hjælpetrænere og livreddere 

• Sikre god kommunikation mellem svømmeklubben og svømmeskolens brugere 

• Besvarelse af svømmeafdelingens mail 

• Udarbejde sæsonplaner og flyers 2 gange årligt 

• Afholdelse af sociale arrangementer for trænere, og svømmere i svømmeskolen 

• Administrativ ledelse af Svømmeskolen 

 

Jobbet består af et stort samarbejde mellem dig (svømmeskolelederen), klubbens trænere, klubbens 

svømmere (og forældre), samt bestyrelsen. 

 

Personlige egenskaber: 

Vi forestiller os en person der først og fremmest holder af svømning, og har en teoretisk og/eller praktisk 

svømmeteknisk baggrund, gerne med undervisningserfaring fra en svømmeskole. Dette skulle gerne gøre 

dig kvalificeret til at sparre med vore trænere og varetage den daglige planlægning af svømmeskolen.  

Svømmeskolelederen bør være metodisk og struktureret. Vi forventer, du kan udarbejde 

beslutningsoplæg til bestyrelsen og gennemføre dem efterfølgende. Desuden vil det være en fordel, at du 

har gode IT-kompetencer, samt har erfaring med projektledelse og event-afvikling. 

 

Du opleves som motiverende og engageret og trives med at være på bassinkanten, samtidigt befinder du 

dig også godt med at være omdrejningspunkt og Skovbakken Svømnings ansigt udadtil.  

 

Vi forestiller os en ca. 12-30 timers stilling og er meget fleksible mht. timetal. Du har stor indflydelse på 

eget jobindhold. Primær arbejdsplads er omkring svømmehallen ved Vejlby-Risskov Idrætscenter i Århus 

Nord, men en del af det administrative kan udføres hjemmefra. Løn efter kvalifikationer. 

 

Hvis det lyder som noget for dig, er du meget velkommen til at sende en kort ansøgning samt et CV til: 

kimthorsell@mail.tele.dk. Ansøgningsfristen er 1. april, 2019, kl. 12.00. 

Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte svømmeklubbens bestyrelsesformand, Kim 

Thorsell på tlf. nr. 26 71 14 56. Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt. 


