
 

 

Stillingsutlysning: Svømmeinstruktør 

OI Svømming søker svømmeinstruktører for høsten og våren 2017 til vår 
svømmeskole og kursavdeling.  
 
Vi arrangerer svømmekurs for baby, småbarn, barn, ungdom, voksne og 
funksjonshemmede i Oslo. Vi har ukentlig rundt 1000 personer på kurs, og vil 
denne høsten øke antallet kursplasser for barn, ungdom og voksne. I den 
forbindelse er vi på jakt etter 10-15 nye instruktører til våre svømmekurs.  

Alle våre svømmekurs er basert på Norges Svømmeskole, som er utviklet av 
Norges Svømmeforbund med tydelige delmål for hvert kursnivå.  
 
Nybegynnerkursene er for barn fra 4-7 år, og tar for seg delmålene 
vanntilvending, dykking, flyting, gli og fremdrift (crawl). 
De videregående nivåene er for barn i alderen 6-10 år og tar for seg finmotorisk 
crawl, bryst, butterfly og medley.  

I tillegg til våre ordinære svømmekurs tilbyr vi også barnehagesvømming, AKS 
svømming og skolesvømming på dagtid, med vakter på 1-4 timer pr. dag.  

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. Våre 
svømmekurs skal kjennetegnes av høy kvalitet, mestring, morsomme øvelser og 
trivsel i bassenget.  

Er du den vi ser etter? 

• Du er en engasjert person over 18 år som trives med og ønsker å jobbe 
med barn, unge og voksne. (Personer mellom 15 og 17 år vil også kunne bli 
vurdert.) 

• Du er selvstendig og strukturert, og liker å ta initiativ 
• Du er positiv, leken og er ikke redd for å innta en rolle på «barnas nivå» 
• Du er god til å samarbeide og trives godt i team 
• Du har gjerne pedagogisk bakgrunn og/eller pedagogisk arbeidserfaring  
• Du har gjerne svømt tidligere og kjenner godt til sporten  
• Du har mulighet til å jobbe 1-3 kvelder fast i uken og har mulighet til å stille 

som vikar for dine kollegaer  



• Du har gjerne instruktørutdannelse via Norges Svømmeforbund eller 
annen relatert erfaring 

Hva kan vi tilby? 

• Arbeidsvakter på 2 til 3,5 timer pr. kveld i uken, med arbeidstid fra 16:45. Det 
er også mulighet for dagtidsarbeid.  

• Mulighet for å jobbe 1-3 vakter i uken (flere ved behov)  
• Instruktør utdannelse og kurs via Norges Svømmeforbund  
• Hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø 
• Konkurransedyktig lønn  
• En spennende deltidsjobb ved siden av for eksempel skole eller studier  

 
Hva må til for å kunne jobbe som instruktør?  

• Du må kunne fremvise gyldig politiattest. Dette får du nærmere 
informasjon om under et eventuelt intervju  
 

• Alle instruktører må ha godkjent og bestått begynnerinstruktørkurs via 
Norges Svømmeforbund. Kurset tar en helg å gjennomføre og vi dekker 
kursavgiften for nye instruktører.  
 
For å kunne jobbe hos oss høsten 2017 må du kunne delta på 
instruktørkurs i slutten av august.  
 

• Alle nye instruktører skal gjennomføre en opplæringsperiode med en 
erfaren instruktør i uke 34 (21-14 august) og/eller uke 35 (28-31 august) 

 

Ønsker du å jobbe hos oss? 
 
Send en søknad til leder av kursavdelingen og svømmeskoleansvarlig, Sara 
Paulsen på Sara@oi-svomming.no hvor du forteller litt om deg selv, hvilke 
kvaliteter og egenskaper du har, samt hvorfor du ønsker å bli instruktør hos oss.  
Send gjerne med en CV også.  

Vi tar kontakt med aktuelle kandidater fortløpende og avtaler tid for intervju.  
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