
Skedsmo Svømmeklubb (SSK) ble etablert i 1959 og holder til i Lillestrøm kommune.  
Vi er en breddeklubb som tilbyr svømmeopplæring til alle målgrupper, med rom 
for den enkelte utøver uavhengig av alder og ferdighetsnivå. Svømmekurs og 
opplæring for barn fra 4 år og oppover, samt ungdom og voksne er våre største 
satsningsområder. Vi tilbyr også svømmetrening og et solid tilbud for 
konkurransesvømmere, samt livredningskurs til eksterne aktører. Vårt 
aktivitetstilbud finner sted i ukedagene Asak skole (Leirsund), Åsenhagen skole 
og Sten Tærud skole (Skedsmokorset), samt Volla skole (Lillestrøm).  
 
Bli trygg i vann med Skedsmo svømmeklubb – et godt sted å være og lære å svømme, 
våge, øve og mestre! 
 
For mer informasjon, se https://www.skedsmo-svommeklubb.no eller https://www.tryggivann.no 

 
Erfaren svømmeinstruktør for kursbarn og voksne - Skedsmo SK  
 
Vi trenger en ny erfaren og engasjert Svømmeinstruktør som kan begynne hos oss i april/mai 2022. 
 
Hos SSK er det et godt arbeidsmiljø, erfarne hyggelige kollegaer, og mange ivrige og engasjerte 
medlemmer; barn, ungdommer og voksne som trenger å bli tryggere i vann og oppleve svømmeglede.  
Som instruktør jobber du inntil 3-4 timer per ettermiddag og kveld, en eller flere dager i uka.  
Jobben som svømmeinstruktør er meningsfull og viktig for samfunnet. 

 
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 
• For rette person vil det være mulighet for økt stillingsprosent 

Vi ønsker søknader fra deg som har relevant erfaring som Svømmeinstruktør og gjerne utdanning fra 
Norges Svømmeforbund (NSF) som våre kurs og opplæring er basert på. SSK dekker videreutdanning fra 
NSF som kreves, samt opplæring innen førstehjelp og livredning for våre instruktører. 
 
Vi søker deg som er: 

• Erfaren instruktør med kursbakgrunn fra NSF 
• 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 
• Har godkjent politiattest 

Virker dette interessant, ta kontakt og send søknad i dag! 
Søknadsfrist: Snarest 
 
Ved spørsmål, kontakt styreleder SSK Trine Egenæss Eide, mobil 9187 7847. 
Søknad sendes til leder@skedsmo-svommeklubb.net 
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