
                     
Drøbak Frogn 

Svømmeklubb 

 

Ledig stilling som svømmeinstruktør  

Drøbak Frogn Svømmeklubb ble stiftet i 1964 og er medlem i Norges Idrettsforbund (NIF) og 

Norges Svømmeforbund (NSF). Klubben drifter 1 svømmehall, Seiersten bad. Dette gir god 

bassengtilgang. I tillegg har klubben et solid og engasjert styre, en veldrevet foreldreforening, 

samt god og ordnet økonomi.  

Drøbak Frogn Svømmeklubb tilbyr svømmeopplæring etter NSF’s metodikk og pedagogikk, og 

arrangerer tre kursrunder á 13-15 uker for barn fra 0 år og oppover. I tillegg tilbys 

svømmeopplæring for voksne, samt trening for bl.a. triatlongruppe. Vi har også PT-timer.  I 

tillegg tilbyr vi intensive svømmekurs for barn før sommerferien i samarbeid med 

Gjensidigestiftelsen. For mer informasjon om Drøbak Frogn Svømmeklubb, se: www.dfsk.no  

Både svømmeskolen og klubben er i vekst og flere av våre instruktører slutter til våren. Derfor 

søker vi nå etter flere instruktører for både begynneropplæring og videregående opplæring. 

 Vi søker deg med erfaring fra svømmekursvirksomhet eller annet tilsvarende arbeid, eller som 

ønsker å gå inn i en instruktørrolle i vår svømmeskole. Du er over 20 år og vil få dekket 

svømmeinstruktørutdanning av klubben dersom du ikke har slik utdanning fra før.  

Arbeidet er timebasert, med svømmeskole på Seiersten bad, på mandag, onsdager og torsdag. 

Arbeidsoppgavene: 

  Ta imot og følge opp kursdeltakerne 

  Instruere deltakere i vannet på en kvalitativ og profesjonell måte 

  Skape trygghet og trivsel og påse at sikkerheten ivaretas 

  Være med å videreutvikle, planlegge og organisere kursvirksomheten i samarbeid med 

svømmeskoleansvarlig Du vil rapportere til svømmeskoleansvarlig. 

 Av personlige egenskaper ønsker vi at du: 

  Er utadvendt og trives med å omgås mennesker 

  Har evnen til å motivere og trives med å aktivisere barn og voksne  

 Er ansvarsfull, strukturert og kan jobbe både i team og selvstendig  



 Har godt humør og gode samarbeidsevner 

  Behersker norsk muntlig godt og har gode kommunikasjonsevner  

Vi tilbyr:  

 En godt etablert svømmeklubb som er i utvikling 

  Et hyggelig og positivt arbeidsmiljø 

  Lønn etter avtale 

 

Ved ansettelse kreves politiattest og gyldig livredningsprøve. Livredningsprøven må fornyes årlig, 

og dekkes av klubben. Høres dette spennende ut og du kunne tenke deg å bli en del av vår klubb, 

vil vi gjerne at du sender en søknad m/CV snarest til r_orning@mail.com. For nærmere 

informasjon om stillingen kontakt svømmeskoleansvarlig Rebecca Støle, mobil: 975 84 415. 
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