
Vejle Svømmeklub søger instruktør og hjælpeinstruktør til 
sæson 2019-2020 
 
Vil du være med til at udvikle en af områdets største foreninger? 
 
Vejle Svømmeklub søger instruktører og hjælpeinstruktører til vores svømmeskole, som starter op 
i starten af september 2019.  
Vejle Svømmeskole har for øjeblikket undervisning i 4 forskellige haller: DGI svømmehal, Mølholm 
svømmehal, Kirkebakken svømmehal og Børkop Svømmehal.  
 
Vores svømmeundervisning tager udgangspunkt i DGI’s svømmeskolekoncept, men støttes 
generelt op af både DGI og Svømmeunionen. I svømmeskolen er der både børnehold, voksenhold 
og motionshold, og vi søger instruktører til alle kategorier. 
 
Foruden din timeløn, tilbyder vi dig uddannelse i starten af sæsonen. Vi klæder dig hermed på til 
at skulle være instruktør for alle vores svømmere.  
Du kommer til en klub med dygtige og engagerede medarbejdere. Foruden en bestyrelse har vi 
forskellige udvalg der hver især arbejder med sit område. Her har vi bland andet vores 
svømmeskoleudvalg, som sidder i spidsen for at alt fungere, herunder instruktørbemanding. 
Derudover har vi en fast dialog og sparring med DGI Østjylland om at uddanne vores dygtige 
instruktører. Vi er en forening med 3 fuldtidsansatte og ca. 30 timelønnede instruktører. 
 
Forventninger 
Vi forventer ikke du er uddannet instruktør eller træner, men vi forventer du har modet og lysten 
til at blive en del af vores team. Et team hvor vi hjælper og sparer med hinanden på det faglige 
plan. Foruden at klæde dig på til at være instruktør i Vejle Svømmeklub, tilbyder vi dig også 
kursusser der gør dig fagligt stærkere, og som kan være med til at gøre dig til en endnu bedre 
instruktør.  
 
Vi forventer, at du som hjælpeinstruktør er minimum 13 år, og som instruktør er du minimum 16 
år. Som instruktør ser vi gerne man har erfaring med vandaktiviteter og gerne undervisning af 
børn, unge eller voksne. Vi sørger for, at din undervisning og den årlige livredderprøve 
gennemføres, men hvis du allerede har opnået dét er det kun et plus.  
 
 
Send gerne din ansøgning med en kort beskrivelse af dig selv, og hvad du eventuel har erfaring 
med til klubchef@vejlesvommeklub.dk. Derudover har du altid mulighed for at stille spørgsmål til 
samme mail.  
 
 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 


