Asker Svømmeklubb søker etter flere dyktige instruktører til sitt
instruktørteam på dagtid og kveldstid.
Asker Svømmeklubb har som målsetning å øke trivsel og trygghet i vann blant befolkningen i vår
region. Svømmeskolen skal være grunnmuren til å bygge gode rammer for deltakerne, og gi dem en
følelse av tilhørighet, fellesskap og trygghet. Alle våre tilbud er basert på Norges Svømmeskole, som
er utviklet av Norges Svømmeforbund med tydelige delmål for hvert nivå. Vi har hver uke tilbud om
svømme- og teknikkopplæring til over 1000 deltakere fra baby til voksen. Svømmeskolen har ca. 60
deltidsansatte svømmeinstruktører og trenere. Arbeidssted er Holmen Svømmehall og Risenga
Svømmehall i Asker.

Vi søker etter instruktører til ulike stillinger. Skriv gjerne hvilken stilling du ønsker.
For den rette er dette en utfordrende, givende og morsom jobb. Vi søker deg som trives i det våte
elementet og har mye energi.

1. Svømmeinstruktør begynneropplæring på kveldstid:
Som svømmeinstruktør-begynneropplæring (kveldstid) har du ansvar for en gruppe barn, og skal
sørge for at de lærer de aktuelle delmålene til hvert nivå gjennom lek og øvelser.
Vi søker deg som ønsker å jobbe 1-3 faste vakter i uken på kveldstid. Du har også gjerne mulighet til å
stille på kort varsel og ta ekstravakter. Her jobber du hovedsakelig med vår svømmeskole og
svømmeundervisning for barn mellom 5 og 12 år.

2. Svømmeinstruktør skole- og barnehage på dagtid:
Som svømmeinstruktør-skole- og barnehage svømming (dagtid) har du ansvar for gjennomføring av
svømmeundervisning for barnehagebarn og 2. klassingene i Asker kommune, med fokus på
vanntilvending, grunnleggende svømmeferdigheter og livredning.
Vi søker også deg som kanskje har et friår, studerer, har fleksibel hverdag og gjerne vil jobbe mellom
08.30 og 15.00 på dagtid. Her jobber du med svømmeundervisning for barnehagebarn og/eller
barneskoleklasser. Denne stillingen kan gjerne kombineres med vakter på kvelder og i helger.

3. Hovedinstruktør:
Som hovedinstruktør har du overordnet ansvar for gjennomføring og kvalitet av svømmeopplæring.
Vi ønsker en person over 18 år som kan jobbe tirsdag-torsdag (kveld) og søndag (ettermiddag),
stillingen kan evt. deles. Fordel med tilsvarende erfaring.

4. Instruktør vanntrim:
Som vanntrim instruktør (dagtid) har du ansvaret for planlegging og gjennomføring.
På denne aktiviteten kommer deltagere i alle aldre som setter pris på en time med musikk og godt
humør, hvor balanse, styrke og stretching er hovedfokus.

5. Instruktør baby og småbarn:
Som baby og småbarns instruktør har du ansvaret for planlegging og gjennomføring av
svømmeopplæring for babyer og små barn mellom 2 mnd. og 5 år. Søkeren må ha fylt 18 år og
nødvendig utdanning og opplæring blir gitt til rett person. Arbeidstiden er mellom 13.00 - 18.00.

Instruktøren har følgende arbeidsoppgaver:
•

Ansvar for forberedelse og gjennomføring av egne grupper

•

Oppfølgning av hver enkelt deltakers progresjon og mestring av delmål

•

Månedlig rapportering av deltakelse og progresjon

•

Kommunikasjon med deltakere, foreldre og instruktørteam

•

Ivareta deltakernes sikkerhet til enhver tid i undervisningen

•

Stille på instruktørmøter og andre arrangementer

Er du den vi leter etter?
•

Ønsker en ekstrajobb ved siden av skole/studier

•

Selvstendig, strukturert, positiv og ansvarsbesvist

•

Leken, og trives med barn

•

God til å samarbeide og trives godt i team

•

Du ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø med dine kollegaer

•

Har mulighet til å jobbe 1-3 kvelds vakter

•

Har mulighet til å jobbe 1-3 vakter på dagtid, mellom 08.30-15.00

•

Har friår og mulighet til å stille på kort varsel

•

Du studerer gjerne og har fleksible hverdager

Hva kan vi tilby deg?
•

Et godt, stort og ungt arbeidsmiljø

•

Opplæring, kursing og utdanning

•

Konkurransedyktig lønn

•

En variert og morsom arbeidshverdag

•

Gode personlige utviklingsmuligheter

•

Mulighet for variert arbeidstid, som lett kan kombineres med skole og studier

•

Sosiale samlinger og arrangementer for de ansatte

•

Tett oppfølgning fra Svømmeskoleansvarlig

Ønsker du å jobbe med oss? Send en søknad og CV til Svømmeskoleansvarlig Dana Stefanescu hvor
du forteller litt om deg selv og hvilke kvaliteter og egenskaper du har til kurs@askersvom.no
Har du spørsmål kan du også ta kontakt på telefon 468 86 951.

