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Deltidsstilling – svømmeinstruktør 
 

Bærumsvømmerne er en av Norges største svømmeklubb med ca. 2500 medlemmer. Vi har en omfattende 
kurs- og treningsvirksomhet for barn og unge. Vi drifter også Hundsund Bad på Snarøya.  

 
Vi ønsker nå å styrke vår kursavdeling og har behov for flere instruktører. Vi er derfor på jakt etter deg som 
kan tenke seg å kombinere disse arbeidsoppgavene.  
 
Oppgaven til våre kursinstruktører 

 Svømmekurs for barn og unge på Hundsund Bad, Snarøya mellom 16.30 – 20.30, mandag til fredag 

 Undervisning i svømming, samt organisering av andre aktiviteter i gymsal og utendørs for barn som 
deltar på Vannglede – et etter-skolen-tilbud på Hundsund Bad mellom kl. 13.00 – 17.00, mandag til 
fredag 

 Svømmeundervisning for badevakter på mandag fra 11.30 – 13.30 (og påfølgende arbeid for 
Vannglede frem til 17.00) 
 

Vi er på jakt etter deg som:   

 Har erfaring med å jobbe med opplæring av barn både innenfor svømming og/eller andre idretter. 
Erfaring er ikke et krav - har du ikke erfaring, så får du opplæring (kurs og veiledning)  

 Liker å jobbe med mennesker og er serviceminded.  

 Gode kommunikasjonsevner som skaper glede, mestring og motivasjon 

 Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team med andre 

 Er over 16 år for å undervise på ettermiddagskursene og over 20 år for å undervise på Vannglede 
 

Vi tilbyr deg: 

 Et positivt og utviklingsrettet team med stort engasjement 

 Deltidsstilling – du er selv med og styrer hvor mange faste dager du jobber 

 Hyggelig og positivt arbeidsmiljø 

 Konkurransedyktig lønn 

 Kurs og utdanning som svømmeinstruktør/ livredder 

 En godt etablert svømmeklubb med ambisjoner 
 

Jobben krever politiattest og at du snakker flytende norsk.  
 
Søknadsfrist: 15. juli 
 
Spørsmål og søknad kan rettes til kursansvarlig Audun Eiriksson på mail kurs@barumsvommerne.no eller 
telefon: 955 53 404 
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