
 

 

Svømmeinstruktør på dagtid  
 
Oslo idrettslag svømming holder svømmekurs med skoleklasser, AKS og barnehagebarn og bidrar til å 
øke svømmedyktigheten blant barn og unge i oslo. 
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. 
 
Svømmeinstruktøren er ansvarlig for: 
 

- Arbeid med skole, AKS og barnehagesvømming samt spesialkurs (eks. kurs for flyktninger, 
bedriftsvømmekurs o.l.) 

- Oppfølging og kartlegging av deltakere i samarbeid med assistenter/lærere som følger 
barn/elever til undervisningen 

- Ivareta sikkerheten i bassenget til enhver tid 
 
Stillingen passer for: 
 

- Deg som har fylt 18 år 
- Du har gjerne svømt tidligere og kjenner godt til sporten (en fordel, men ikke et krav) 
- Samarbeider godt med andre og trives godt i team, men er også selvstendig og strukturert. 
- Du er positiv, leken og trives med barn og unge. 
- Har mulighet og ønsker å jobbe 1-3 dager på dagtid. Det vil også være mulighet til å ta vakter 

på kveldstid ved behov. 
 
Hva kan vi tilby? 

- Arbeidsvakter på 2 til 5 timer pr. dag i uken, med arbeidstider mellom 08.00 og 16.00 
- Instruktør utdannelse og kurs via Norges Svømmeforbund 
- Hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø 
- Konkurransedyktig lønn 

Du må kunne fremvise gyldig politiattest. Dette får du nærmere informasjon om under et eventuelt 
jobbintervju 
 
Ønsker du å jobbe hos oss? 
 
Send søknad og CV til ahadu@oi-svomming.no hvor du forteller litt om deg selv og hvilke kvaliteter 
og egenskaper du har samt hvorfor du ønsker å jobbe som instruktør hos oss. 

Vi tar kontakt med aktuelle kandidater fortløpende og avtaler tid for intervju. 
Les mer om oss på www.oi-svomming.no 

 
Søknadsfrist 08.12.19 

 
 


