
IL Varg søker ansatte til instruktører innenfor svømming på 
Furuset 
- Idrettslaget Varg søker svømmeinstruktører fra høsten 2017 til vår svømmeskole.  

Vi har svømmekurs to kvelder i uken med mulighet for utviding av flere dager. I den forbindelsen 
av at vi ønsker å utvide oss innenfor svømmeskolen ønsker vi svømmeinstruktører som vil jobbe i 
vår klubb med oss.  

Alle våre svømmekurs er basert på Norges Svømmeskole, som er utviklet av 
Norges Svømmeforbund med tydelige delmål for hvert kursnivå.  

Som svømmeinstruktør har du ansvar for en gruppe barn på dine egne kurs, og 
skal sørge for at de lærer de aktuelle delmålene gjennom lek og øvelser. Barnas 
mestring og sikkerhet i bassenget er noen av dine viktigste fokusområder. Vi ønsker at våre 
svømmekurs skal bli kjent for at barna trives i bassenget og at kursene har høy kvalitet der hvert 
individ skal føle mestring. Vi i IL varg vil stå for opplæring og videreutdanning.  

Stillingen vi lyser ut er timesbasert og det er ønsket om snarlig tiltredelse.  

Hvem ser vi etter? 
• Du er en engasjert person som trives med og ønsker å jobbe med mennesker i alle aldre.  
• Selvstendig og strukturert, glad i å ta initiativ  
• Positiv, engasjert og ikke redd for å innta en rolle på «barnas nivå» 
• Du er gode samarbeidsevner og trives godt i team 
• Du har mulighet til å jobbe 1-2 kvelder fast i uken og har mulighet til å stille som vikar for dine 

kollegaer 

Om du i tillegg har pedagogisk bakgrunn og/eller pedagogisk arbeidserfaring, har svømt eller 
instruktørutdannelse fra Norges svømmeforbund fra før er det bare et pluss.   

Hva kan vi tilby? 
• Arbeidsvakter på 2 timer pr. kveld i uken.  
• Mulighet for å jobbe 1-3 vakter i uken (ettersom hvor mye vi utvikler oss) 
• Instruktørutdannelse og kurs i regi av Norges Svømmeforbund 
• Et trivelig og morsomt arbeidsmiljø 
• Konkurransedyktig lønn 
• En hyggelig deltidsjobb ved siden av skole eller studier som gir god arbeidserfaring til senere 

tid. 

For å kunne jobbe hos oss høsten 2017 må du kunne delta på 
instruktørkurs i slutten av august og gjennomføre en opplæringsperiode med en av våre instruktører. 

Ønsker du å jobbe hos oss? 
Hvis det virker tiltalende å jobbe hos oss så kan du sende en søknad til svommeskole@varg-



svomming.no hvor du forteller om deg selv og hvorfor du ønsker du ønsker å bli instruktør hos oss 
med hvilke kvaliteter du har. Legg gjerne ved CV.  

Vi tar fortløpende kontakt og avtaler tid for intervju. 
Søknadsfrist: 15. september


