
SVØMMEINSTRUKTØR HOS ORIENT SVØMNING 

 

Jobbeskrivelse 

Som svømmeinstruktør har du det overordnede ansvar for et svømmehold. Du skal lave undervisning ud fra 

vores sæsonmål som du kan finde på vores hjemmeside: https://www.orient-gif.dk/  

Tiltrædelsesdato: Start hurtigst muligt 

Arbejdstid: Eftermiddage, aftener og weekender 

 

Om dig 

For at blive svømmetræner hos os, skal du være fyldt 15 år, kunne svømme 200 meter uden pause og 

dykke ned til bunden på det dybe (3,6 meter). Vi forventer, at du har en passion for at give vores 

medlemmer en masse gode oplevelser, samt et ønske om at bidrage til deres færdigheder i vand. Derudover 

har vi en forventning om, at du er indstillet på at indgå i en forening med frivillige aktiviteter. Det er en 

fordel hvis du: 

• Har gået til svømning før 

• Har interesse i at lære fra dig 

• Har interesse i at indgå i et fællesskab med klubbens andre instruktører 

• Vi bliver glade, hvis du har erfaring som svømmeinstruktør og har gennemført Svømningens 

grunduddannelse hos DGI/Dansk Svømmeunion, men dette er ikke et krav, da du vil tilbydes denne 

hos os. 

• Er indstillet på også at deltage i frivillige arrangementer såsom instruktørmøder, stævner og 

afslutningshygge. 

 

Om os 

Vi er en lille svømmeklub bestående af omkring 300 medlemmer fra 5-årsalderen og opefter. På nuværende 

tidspunkt er vi en instruktørstabel på 13, 4 føl og et svømmeudvalg på 6. Vi har et rigtig godt fællesskab og 

prioriterer det sociale aspekt ved også at lave arrangementer såsom julefrokost, sommerafslutning, samt 

hygge efter arrangementer i svømmeskolen. Vi vil med glæde byde dig velkommen i det fællesskab. 

Vi udgør en svømmeskole med 6 niveauer, en konkurrenceafdeling bestående af et talent- og et 

konkurrencehold og en voksenafdeling med alt fra begynder/vandskræk til voksen teknikhold og 

vandgymnastik.  

 

Vi tilbyder dig 

• Et godt fællesskab 

• God erfaring indenfor undervisning og pædagogik 

• En timeløn baseret på anciennitet, startende på 110 kr. i timen. 

• Sparring med andre instruktører 

Hvis du synes, at det lyder interessant, men du ingen tidligere trænererfaring har, skal du ikke holde dig 

tilbage med at sende os en ansøgning. Vi tilbyder dig en grunduddannelse og en masse god erfaring. Du vil 

starte op på siden af en af vores faste instruktører, hvorefter du vil få dine egne hold bestående af 5-8 

svømmere. Vi holder til i Islevbadet på Nørrevangen 8, 2610 Rødovre. 

Ved interesse er du velkommen til at sende os en anmodning til formand, Maria Grøndahl, på mail 

svomning@orient-gif.dk eller ringe på tlf. 31616222. 

Vi håber på at høre fra dig! 

Mvh 

Orient Svømning 

https://www.orient-gif.dk/
mailto:svomning@orient-gif.dk

