Vi söker simlärare
Olika simhallar i Huddinge och Haninge
Vi söker både erfarna och oerfarna simlärare som brinner för barnen och simning!
Vad gör man?
Som simlärare är du med barnen i vattnet och håller lektioner tillsammans med dina kollegor.
Målet är att barnen ska lära sig simma, vara trygga och ha roligt med er under tiden!
Vi söker Dig som trivs i vattnet, och tycker om att arbeta med barn. Du har en god
samarbetsförmåga och lever upp våra värdeord: glädje, gemenskap, hållbart, mod och
engagemang. Vi letar just efter både erfarna och oerfarna:
Krav för oerfarna:
•
•
•
•

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av arbete med vare sig barn eller vatten,
men det är meriterande
Simkunnighet (200 m simning, varav 50 på rygg)
Ha fyllt 15 år.
Godkänt utdrag från belastningsregistret

Krav för erfarna:
•
•

Ha jobbat med en simklubb/simföretag minst 3 terminer, ha en bra kunskap om teknik
och alla olika simsätt.
Om du har varit simmare eller har utbildat dig inom simning är meriterande.

Varför välja att jobba hos oss?
•
•

Utöver lönen erbjuder vi våra instruktörer att utbilda sig vidare som simlärare.
Klubben står för kostnaden!
Möjlighet att jobba i olika platser/tider, även dagtid i Vårby simhall om man vill jobba
med skolsim

Allmänt om föreningen
Södertörns Simsällskap är en ideell förening, med fler än 2000 medlemmar. Vi har
verksamhet i Huddinge och Haninge Kommun: Huddingehallen, Torvalla simhall, Vårby
simhall och Skogåshallen. Breddverksamheten (simskola, teknikskola och vuxensim) bedrivs
i olika nivåer, för alla mellan 4 månader-100 år. Målet med verksamheten är att öka
simkunnigheten och simsportens utbredning. Vi som klubb vill bistå med ett öppet klimat och
respekt för människors lika värde. Besök gärna vår hemsida för mer information, eller
kontakta oss! www.sodertornsim.se

Kontakt
•

Sandra Luis Team Leader breddansvarig: sandra.luis@sodertornsim.se

