Göteborg Sim söker
instruktör för vuxna
Göteborg Sim grundades 1991 och är en elitsatsande klubb med verksamhet från
babysim till masterssimning samt Vattenpolo. Klubben har i huvudsak simning som
huvudgren.
Vi söker nu en instruktör som vill vara med och fortsätta utveckla vår förening
tillsammans med klubbens övriga organisation. Arbetet omfattar cirka 50% på kurser
där vi lär vuxna och äldre ungdomar att simma lite bättre samt 50% i vår simlinje som
är en kursverksamhet i simteknik, där barnen lär sig de olika simsätten, en
fortsättning efter simskolan. Barnen kan simma 200 meter eller längre och är ungefär
6-9 år gamla.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad simlärare eller har simbakgrund. Har du dessutom
ytterligare pedagogisk utbildning med fokus på barn samt poollivräddarutbildning är
detta en stor fördel. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda simundervisning, av
att arbeta i simhall samt erfarenhet av pedagogiskt arbete som är kopplat till barn och
unga. Du kan behärska det svenska språket i tal och skrift och det är meriterande om
du har erfarenhet och kunskap om olika kulturer, samt är flerspråkig. Vi ser även att
du har IT-vana.
Till denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser. För att lyckas i
rollen som simlärare hos oss är det viktigt att du är serviceinriktad och att du har en
god samarbetsförmåga då du kommer att ha mycket kontakt andra simlärare i
Göteborg Sim. Du har ett tryggt och lugnt arbetssätt med både vuxna och barn som
skapar en trygghet för deltagarna. Som person är du ansvarstagande, tålmodig och
engagerad.

Vi vill att Göteborg Sim ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror
att mångfald och en jämn ålder- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår
verksamhet och öka kvalitén.
Att arbeta som simlärare hos oss är roligt samtidigt som det utvecklar och utmanar
dina ledarkunskaper! Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Övrig information
Vårt arbete med urval och intervjuer kommer att påbörjas redan före sista
ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag!
Arbetstider och omfattning
Heltidstjänst, planerad start är v.35
Ersättning
Fast lön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-07-31
Ansökan skickas till e-postadress: klubbchef@goteborgsim.se
Kontakt
Michael Stones mobil: 0735–264353
www.goteborgsim.se

