Tromsø Svømmeklubb søker flere instruktører som kan jobbe på dagtid, en til flere dager per uke
gjennom skoleåret. Vi vil tilpasse arbeidstiden etter hva du har mulighet til. Disse stillingene passer til
studenter, skoleelever, skiftarbeidere, hjemmeværende m. fl.
Tromsø svømmeklubb skal, i samarbeid med skolene i Tromsø kommune, gjennomføre
svømmeopplæringen for elevene i grunnskolen. Vi skal bidra til at svømmeopplæringen blir bedre og
likt for alle. Vi skal bidra til økt kompetanse innen vår idrett og ikke minst å få barna til å bli
svømmedyktige.
Tromsø Svømmeklubb er ett ungt og energisk miljø som elsker å dele vår kompetanse med andre. Om
du trigges av å se barns glede når de mestrer en øvelse, bryter en barriere og utvikler seg så er dette
absolutt en stilling for deg.
Arbeidssted vil være Tromsøbadet.

Arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•
•

Ansvar for forberedelse av skoletimen i samarbeid med lærer
Oppfølgning av hver enkelt elev sin progresjon og mestring av delmål
Bistå hovedinstruktør med rapportering av progresjon av hver enkelt elev
Kommunikasjon med kursdeltakere, lærer og kursteamene
Ivareta elevens sikkerhet til enhver tid i undervisningen
Stille på instruktørmøter og andre arrangementer i tråd med planlagte aktiviteter for
kompetanseheving

Vi søker deg som:
•
•
•
•
•
•
•

Er engasjert og liker å ta initiativ
Liker å jobbe med barn og unge
Liker å være i vann
Har gode kommunikasjonsevner som skaper glede, mestring og motivasjon
Har gode samarbeidsevner og like å jobbe i team
Ønsker å utvikle deg selv og bidra til utvikling av klubben
Er over 18 år

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•
•

Konkurransedyktige betingelser
Kurs og utdanning som svømmeinstruktør gjennom Norges Svømmeforbund
Kurs innen livredning og bruk av hjertestarter
Godt arbeidsmiljø
En klubb i stor utvikling som setter kompetanseheving høyt
Spennende, engasjerende og inkluderende arbeidsmiljø

Jobben krever politiattest uten merknader og at du snakker flytende norsk.
Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektleder Svøm Tromsø på telefon 917 36 101 eller epost
rune@tsksvomming.no
Søknad med CV sendes til prosjektleder Svøm Tromsø til rune@tsksvomming.no

Om Tromsø Svømmeklubb
Tromsø Svømmeklubb er Nord-Norges største svømmeklubb med over 1 000 medlemmer. Vi er nå i en rivende
utvikling, både sportslig og organisatorisk. Vårt tilholdssted og våre aktiviteter vil bli på Tromsøbadet og ved St.
Elisabeth senteret.
Vi tilbyr et engasjerende miljø i en klubb som øker kompetansen og aktiviteten i vann. Vi tilbyr aktiviteter fra du
blir født og fram til livets slutt. Svømmeklubben skal bidra til at alle kan drive vannaktivitet uavhengig av alder,
nivå og mål.
Tromsø Svømmeklubb leverer i dag instruktører og kompetanse inn til barnehage og skole (dagtid) samt at vi
har egne kurs for private (kveldstid).
Klubben vil på sikt også tilby aktiviteter innen stup, synkron, Open Water, vannpolo og minipolo.
Aktivitetene innen Norges Svømmeskole, baby og småbarns svømming vil nå økes, mens masters og
svømmesports-aktivitetene vil fortsette.

