
 

To af vores dygtige instruktører stopper for bl.a. at tage på højskole. Derfor søger vi en/to nye 
kolleger. Er du svømmeinstruktør, svømmelærer, træner, nuværende eller tidligere 
konkurrencesvømmer og har du interesse i svømning og undervisning - så hører vi gerne fra dig. 
 
JGI-Swim har en masse vandglade børn og unge, der skal lære at svømme eller som deltager på 
klubbens vandaktivitetshold. Undervisningen foregår i Jyllinge Svømmehal, Planetvej 35, 4040 Jyllinge. 
 
Har du lyst til at undervise: 

- Børn i aldersgruppen 2-6 år i ”det varme” bassin, 
- Børn/unge fra 6 til ca. 16 år i det ”mindre varme” bassin, 
- Vandglade unge på vores aktivitetshold AquaAdventure og AquaChallenge, der har til formål at 

fastholde unge i sporten  
og/eller 

- Fysisk og psykisk handicappede på vores specialhold. 
 

Vi er ansvarlige for skolesvømningen for en af skolerne i Jyllinge og kommer også til at mangle en 
underviser der. 
 
Vi tilbyder: 

- Faste hold og undervisningstider.  
- Opstart 1. december 2020 eller hurtigst muligt derefter. 
- Kursusaktivitet efter behov og ønsker. 
- Løn efter kvalifikationer.  
- Samvær med engagerede undervisere, hvis mål det er på en sjov, positiv og motiverende 

måde, at lære klubbens medlemmer at svømme og gøre vandet til deres fortrolige element. 
Du:  

- Er uddannet svømmeinstruktør, -lærer, -træner eller en dygtig svømmer med 
undervisningserfaring. 

- Har lyst til at undervise - også gerne på nye måder. 
- Har godt humør / smil på læben / er vild med svømning og undervisning. 
- Vil være med til - sammen med underviserteamet og bestyrelsen - at videreudvikle JGI-Swim til 

glæde for nuværende og kommende medlemmer. 
 
Der stilles krav til en ren straffeattest. 
 
JGI-Swim har en konkurrenceafdeling, der er en del af konkurrencefællesskabet A6-Swim Team. 
 
Yderligere information kan fås ved at kontakte svømmeskoleleder Connie Højgård på mobil 2398 6611.  
 
Du skal sende din ansøgning til  instruk@jgi-swim.dk. 
 
Glæder os til at høre fra dig!!  
 
JGI-Swim 
Jyllinge 
 
 
 
 

Velkommen til JGI-Swim – Sjov undervisning, der giver dygtige svømmere. 
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