Er du vores nye svømmeskoleleder?
Er svømning, undervisning og ledelse lige dig og har du lyst til, sammen med os, at promovere og
videreføre vores dejlige svømmeklub? Hvis ja, så skriv til os!
A6 JGI-Swim har en masse vandglade børn, unge og voksne, der skal lære at svømme eller som
deltager på et af klubbens mange forskellige hold. Værdigrundlaget er at skabe glæde og tryghed via
leg, læring og udvikling og vores motto er ”Sjov undervisning, giver dygtige svømmere”.
A6 JGI-Swim er en del af konkurrencefællesskabet A6 Swim Team sammen med to andre klubber - dit
fokus vil være svømmeskolen.
Undervisningen foregår i Jyllinge Svømmehal, Planetvej 35, 4040 Jyllinge.
Dit job vil bl.a. være at:
- videreføre og videreudvikle A6 JGI-Swim’s svømmeskole
- have ansvaret for alle instruktører og selvfølgelig sørge for at motivere og supervisere alle i
underviserteamet
- stå for den daglige drift af svømmeskolen herunder opgaver som vikardækning, medlemskontakt,
medlemssystem, sæsonplanlægning, kurser og en masse andre spændende opgaver
- undervise børn og voksne i kunsten at svømme og have det sjovt med vand
- sikre et godt samarbejde mellem svømmeskolen og konkurrencefællesskabet.
Vi tilbyder:
- en velfungerende svømmeklub på ca. 1.100 medlemmer
- et underviserteam på ca. 50 motiverede og engagerede medarbejdere
- at du bliver en del af vores dejlige klub, hvis mål det er at lære klubbens medlemmer at svømme og
gøre vandet til deres fortrolige element på en sjov, positiv og motiverende
- løn efter kvalifikationer. Endeligt timetal aftales ved ansættelse (forventet 32 - 37 timer).
Du:
- har måske en baggrund som svømmeskoleleder, svømmeinstruktør, træner, konkurrencesvømmer
eller andet relevant og gerne med lidt ledererfaring
- har godt humør og er vild med svømning og undervisning og god til ledelse
- vil være med til - sammen med underviserteamet og bestyrelsen - at videreudvikle A6 JGI-Swim til
glæde for nuværende og kommende medlemmer.
Yderligere information kan fås ved at kontakte nuværende svømmeskoleleder Connie Højgård på mail:
instruk@jgi-swim.dk, mobil 2398 6611 eller formand Lars Zimmermann, mail: formand@jgi-swim.dk,
mobil 3066 6718.
Ansøgningsfrist: 14. august 2022, men vi holder gerne samtaler løbende. Dog holder vi sommerferie
fra 7. juli til 7. august. Tiltrædelse efter aftale.
Din ansøgning skal sendes til formand Lars Zimmermann på formand@jgi-swim.dk. Du kan læse mere
om klubben på vores hjemmeside www.jgi-swim.dk
Underviserteamet og bestyrelsen i
A6 JGI-Swim, Jyllinge

