
  

 

Teamleder Hovedinstruktør søkes til Sogn Bad! 

Brenner du for å sikre god 
svømmeopplæring for barn og unge? Nå har 
du muligheten til å være med å utvikle en av 
Norges største svømmeklubber. Som 
Teamleder Hovedinstruktør vil du ha 
ansvaret for å videreutvikle klubbens 
instruktører, samt sikre at klubbens kunder 
føler seg ivaretatt.  

Teamleder Hovedinstruktør er ansvarlig 
for: 

• Følge opp eget instruktørteam og videreutvikle disse. 
• Gjennomføre medarbeider-, team- og coaching samtaler jevnlig.  
• Bistå instruktører med å finne vikarer ved sykdom.  
• Sikre trygghet hos alle deltakere på eget basseng, samt utøve god kundeservice 

ovenfor deltakere og foresatte. 
• Ivareta sikkerheten i bassenget til enhver tid. 
• Ha en god informasjonsflyt til kursadministrasjonen.  
• Oppfølging av PT ordningen på Sogn Bad og svare på e-post henvendelser 

vedrørende eget basseng.  

Stillingen passer for: 

• Alle som jobber som hovedinstruktør må være over 18 år.  
• Du har gjerne svømt tidligere og er trygg i vann. 
• Det er en fordel dersom du har tidligere erfaring med svømmeundervisning, men 

er 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. 
• Er dyktig med administrasjon og ledelse av andre.  

Hva kan vi tilby? 

• En stilling med rundt 20 timer i uken fordelt over kveldstid og helg. 
• Instruktørutdannelse og kurs via Norges Svømmeforbund. 
• Hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø. 
• Konkurransedyktig lønn. 
• Muligheten til å bistå med å utvikle et voksende yrke. 

Ønsker du å jobbe hos oss? 

Send søknad og CV til oss hvor du forteller litt om deg selv og hvilke kvaliteter og 
egenskaper du har samt hvorfor du ønsker å jobbe som hovedinstruktør hos oss. 

Vi tar kontakt med aktuelle kandidater fortløpende og avtaler tid for intervju. 
Oppstart for arbeidet er snarest mulig.  

Kontaktperson: Petter Kahrs; petter@oi-svomming.no 

Om Klubben 
Oslo Idrettslag Svømming er en av de eldste 
svømmeklubbene i Norge, og har 2.900 barn, ungdom 
og voksne meldt på svømmundervisning dette 
semesteret. 

Klubben har et stort fokus på å inkludere alle, og har 
svømmeundervisning for de fleste. Dette inkluderer 
begynner- og videregående opplæring, minipolo, 
synkron, vill i vann, tilrettelagt undervisning, samt 
baby- og småbarnssvømming. 

 


