Nu söker vi ytterligare en medarbetare/floater till
vårt gäng som har hand om simskolan i Simklubben
Poseidon.
Nu söker vi dig som älskar att bada, är ansvarstagande, glad, flexibel,
barnkär och som brinner för att dela med dig av din kunskap. Du har gärna gått hela eller delar av
Svenska Simförbundets utbildningstrappa och har tidigare erfarenhet att jobba med
simskola/breddgrupper. Pedagogisk kunskap om barn och ungdomar är meriterande.
Arbetsuppgifter: Aktivt hålla i undervisning och vara mentor åt andra instruktörer. Arbeta som
siminstruktör och kantansvarig. Under de tider då simskolorna inte är igång är du delaktig i
föreningens övriga aktiviteter och arbetsuppgifter.
Ni arbetar i helt arbetsteam för simskolans verksamhet och de som har samma arbetsuppgifter är
Moa, Ida och GianLuca + ett stort gäng timanställda.
I SK Poseidon arbetar vi bara delvis med SSF Simlinjen men vi utbildar självklart dig i vår metod och
vårt arbetssätt. Vi arbetar med en metod som heter Brainswim.
Simklubben Poseidon har sin verksamhet i Lund. Vi har verksamhet hela året runt. Vår, sommar, höst,
lovverksamhet, fritids och en del skolsim på uppdrag. Vi har även simhopp i föreningen. Vi hade 2021
ca 2700 aktiva medlemmar under året, och totalt har vi ca 170 ledare som har någon form av
uppdrag i föreningen under året. Vårt kansli och den mesta av undervisningen är på Högevallsbadet
men vi har även verksamhet på Delphinenbadet, Habo Ljung och habiliteringen under terminerna
och tre utebad på somrarna.
Vi är 14 st fast anställda personer med lite olika anställningsgrad och uppgifter som arbetar på vårt
kansli. Vi delar det med alla våra timanställda och våra aktiva som hänger här lite då och då. Vi har
även vår shop inne på kansliet så det är alltid full rulle här.
Varaktighet/arbetstid: Deltid 50%
Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas. Tillträde snarast eller enligt önskemål.
Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär arbete dagtid, kvällstid och var fjärde helg enskilt
uppsatt schema.
Lön: Föreningen tillämpar individuell lönesättning.
Välkommen med din ansökan och cv senast den 15 oktober till marianne@skposeidon.se men vi
försöker titta på ansökningarna löpande under tiden.

Hälsningar Marianne Lager, verksamhetschef SK Poseidon

