Skedsmo Svømmeklubb (SSK) holder til i Lillestrøm kommune.
Vi tilbyr svømmekurs for barn fra 4 år og oppover,
svømmeopplæring og trening for eldre barn/ungdom og
voksne, samt konkurransesvømming. Vi tilbyr i tillegg
Livredningskurs til eksterne aktører.
Det skal være gøy og motiverende å trene i Skedsmo
Svømmeklubb!

Skedsmo Svømmeklubb søker engasjerte og
erfarne svømmeinstruktører
Kjenner du deg igjen i beskrivelsen som en engasjert og erfaren Svømmeinstruktør?
Da hører vi gjerne fra deg. Vi trenger en ny Svømmeinstruktør som kan begynne hos
oss januar 2021.
Hos SSK vil du oppleve et godt arbeidsmiljø, hyggelige kollegaer og møte mange
ivrige barn, ungdommer og voksne som stortrives i vann.
Våre svømmeinstruktører jobber inntil 3-4 timer per ettermiddag og kveld (eventuelt
noe dagtid).
Skedsmo Svømmeklubb (SSK) tilbyr svømmekurs for barn fra 4 år og oppover i
ukedagene på henholdsvis Asak skole, Åsenhagen skole, Sten Tærud skole og Volla
skole.
Våre svømmeinstruktører har følgende oppgaver:
•
•
•
•
•

Bidra til svømmeklubbens brede og allsidige aktivitetstilbud
Stimulere til et sosialt og trygt miljø
Drive svømmeopplæring
Planlegge, gjennomføre og evaluere svømmeopplæring, i hovedsak for barn
Må samarbeide godt med instruktørkollegaer

Vi ønsker søknader fra deg med relevant erfaring som Svømmeinstruktør og gjerne
utdanning fra Norges Svømmeforbund. Våre kurs er basert på opplæring i regi av
Norges Svømmeforbund.
SSK dekker behov for utdanning innen førstehjelp og livredning.
Jobben som svømmeinstruktør er viktig for samfunnet, og er i seg selv livreddende
for våre kursbarn og øvrige medlemmer.
Alle våre instruktører må kunne fremvise godkjent politiattest.

Vi søker deg som er:
•
•
•
•
•
•

Tidligere aktiv svømmer, men ikke noe absolutt krav.
Voksen, dvs. over 18 år
Glad i å jobbe med barn og voksne
Blid, utadvendt og trygg
Initiativrik, selvstendig og selvgående
Pålitelig og ansvarsfull

Virker dette interessant, ta kontakt og send søknad i dag til leder@skedsmosvommeklubb.net!
Søknadsfrist: Snarest
Kontaktperson:
Styreleder Trine Egenæss Eide
Mobil 91877847
leder@skedsmo-svommeklubb.net

