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Sted: Oslo 

Varighet: deltid 

Søknadsfrist: 1.juni, 2019 

 

Har du lyst på verdens beste jobb? 

Vi søker deg som har en god slump livserfaring og mye entusiasme og som ønsker å jobbe deltid på 

dagtid som svømmeinstruktør. 

Det er en fordel om du har erfaring med barn, enten dine egne eller gjennom jobb og utdanning. 

Du må elske å være i vannet og være motivert for å jobbe for at mennesker i alle aldre skal bli trygge 

og dyktige svømmere. 

 

Bli kjent med Lambertseter Svømmeklubb 

Lambertseter Svømmeklubb underviser nesten 1900 barn, ungdom og voksne i svømming i uken. 

Våre yngste kursdeltakere er 2 år og våre eldste godt over 60 år.   

Vi søker deg som ønsker å være med på å skape et trygt og godt miljø for barn og unge. Som 

svømmeinstruktør i Lambertseter Svømmeklubb vil du ha en fleksibel jobb hvor du i tillegg til faste 

vakter på dagtid vil kunne jobbe kveld og helg når det passer.  

Det er positivt om du har erfaring som svømmeinstruktør, men ingen nødvendighet da utdanning og 

opplæring vil bli gitt. Opplæring og kursing vil foregå i løpet av juni/august, mens oppstart som 

svømmeinstruktør på dagtid vil være i midten av august og i hovedsak gjelde for skoleåret 

2019/2020. 

 

Arbeidsoppgaver: 

Du vil jobbe primært med skolesvømming, barnehagesvømming og svømming for aktivitetsskoler på 

dagtid i tidsrommet 08.30-16.00. Vaktene varier i lengde, 2-5 timer. Arbeidsoppgavene vil være: 

 

• Planlegge og gjennomføre svømmeopplæring for barn og ungdom  

• Samarbeid med barnehager, skoler og aktivitetsskoler  

• Bidra til utvikling av svømmetilbudet i barnehage, skole og aktivitetsskole  



Personlige egenskaper: 

• Fleksibel  

• Positiv og engasjert  

• Utadvendt og kommuniserer godt med mennesker i alle aldre  

• Lærevillig 

• Har gode samarbeidsevner  

• Strukturert og ansvarsfull  

• Liker å være i vann  

Lønn etter avtale.  

For å trives i jobben bør du være: 

Du må like, hvis ikke elske, å være i vannet. Å være svømmeinstruktør handler om å planlegge, 

gjennomføre og evaluere svømmeopplæring, i hovedsak for barn. Våre instruktører jobber i team på 

3-8 instruktører, så en viktig del av jobben er også å kunne samarbeide med instruktørkollegaer. Du 

må like å jobbe med barn og ha evnen til å tilpasse undervisning så barna/ungdommer i dine grupper 

når sine mål. 

Noen av våre instruktører sier: 

«Det jeg synes er bra er at alle instruktører blir grundig kurset før de setter i gang, og det er jevnlig 

videreutdanning i tillegg til at hovedinstruktøren følger opp.» 

«Det som motiverer meg mest er å se framgangen i barna, og smilene når de endelig får til noe de 

har jobbet lenge med.»  

 

Kvalifikasjonskrav: 

• Må kunne snakke og skrive norsk 

• Godkjent politiattest må fremvises ved ansettelse. 

Arbeidstid og sted: 

• Gjennomsnittlig minimum 8 timer pr uke på dagtid, mulighet for å supplere med både 

kvelds- og helgevakter. 

• Arbeidssted kan variere ettersom vi benytter flere basseng i Oslo, i bydelene Søndre 

Nordstrand, Nordstrand og Østensjø 

Vi tilbyr: 

• Et trivelig arbeidsmiljø  

• Faglige utfordringer  

• Konkurransedyktig lønn  

• Mulighet for personlig utvikling 

• Utdanning og opplæring  



Om arbeidsgiver: 

Lambertseter Svømmeklubb er en av Norges største og beste svømmeklubber. Vårt mål er å tilby 

svømmeopplæring med høyest kvalitet i Norge, og lære flest å svømme. Vi bidrar med undervisning 

for skoler, barnehager og aktivitetsskoler på flere bad på dagtid. Vi arrangerer også svømmekurs på 

kveldstid på Oppsal skole, Bøler bad, Rustad skole, Lambertseter bad, Hauketo skole og Holmlia bad.  

Spørsmål angående stillingen rettes til Svømmeskoleansvarlig, Caroline Brinchmann, mail 

caroline@lsvk.no eller telefon 22 74 94 00. Søknad og CV sendes per mail til caroline@lsvk.no.  
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