
 

Udviklingskonsulent i Hillerød Svømmeklub 
 

Vil du være en del af Hillerød Svømmeklubs arbejde for at vores medlemmer modtager 

inspirerende og kvalificeret svømmeundervisning? Vær med til at se nyt på tingene og gøre 

svømning til en livslang sport. Som et led i vores projekt ’Vis mig svømmevejen’ søger vi en 

deltidsansat, som får til hovedopgave at udvikle vores instruktører både pædagogisk, didaktisk og 

teknisk.  

’Vis mig svømmevejen’ er et udviklingsprojekt, som er sat i søen med støtte fra DGI og DIF’s 

foreningspulje. Projektet har til formål øge svømmeglæden hos børn og unge i Hillerød Svømmeklub 

(HILS) bl.a. ved at højne deltagelsen i fællesskabet. I projektets indledende fase har Center for 

Ungdomsstudier lavet en kvalitativ undersøgelse af børn, unge og forældres motiver for og oplevelse 

af at gå til svømning (se www.hils.dk). I rapporten beskrives en række anbefalinger, som du skal 

være med til at implementere i samarbejde med vores leder for undervisningsholdene, 

talentudvikler, cheftræner og øvrige instruktører.  

Stillingen er normeret til 400 timer i perioden 1. sep.-1. juni svarende til ca. 10 timer pr. uge. 

Arbejdstiden kan tilrettelægges fleksibelt, men du skal som minimum kunne være til stede hver 

anden tirsdag fra 15-19, hver anden torsdag fra 16-19 og hver anden søndag fra 16-18.30. Derudover 

vil der skulle afholdes enkelte arrangementer i løbet af året, som du vil være involveret i.  

Dine opgaver 

• Sparring for instruktører på kanten (ca. 200 timer) 

Din primære opgave vil bestå i at skulle yde sparring til vores instruktører i forhold til, 

hvordan de pædagogisk og didaktisk udfører deres undervisning. I denne sammenhæng skal 

instruktørerne blandt andet have hjælp til, hvordan de tilrettelægger et nyt koncept for 

vores teknikhold som fremover har fået både undervisningstid i vand og på land. Det 

forventes, at du er til stede på kanten hver anden undervisningsgang.  

• Afholdelse af enkelte kursusdage for instruktører (ca. 20 timer) 

Du skal sammen med vores talentudvikler planlægge og gennemføre 2-3 årlige 

kursusmoduler for vores instruktører. Du er ikke ansvarlig for disse, men skal kunne bidrage 

med indhold.  

• Udvikling af nye fælles arrangementer – primært for undervisningshold (ca. 60 timer) 

Klubben har i øjeblikket kun to årlige arrangementer for alle; en julefest og et 

svømmestævne. Dette vil vi gerne have udvidet til yderligere to arrangementer. Du skal 

være tovholder for alle fire arrangementer, men vil få hjælp af øvrige ansatte samt frivillige 

i klubben 

• Markedsføring af klubbens tilbud (ca. 100 timer) 

Du skal sammen med leder af undervisningshold og frivillige bidrage til øget markedsføring 

af klubbens tilbud. Det gælder både overfor nuværende og potentielt nye medlemmer.  

• Deltagelse i møder med øvrige ansatte og frivillige (ca. 20 timer) 

  



 
 

Din profil 

Vi forventer, at du kan nikke genkendende til de fleste af nedenstående punkter: 

• Du har gerne en uddannelse med mennesker i centrum, fx pædagog, lærer eller 

sportscoach. 

• Du har en struktureret tilgang og sans for detaljen 

• Du kan få nye idéer og tage initiativ til at få dem implementeret 

• Du har gode formidlingsevner 

• Du har en anerkendende og tydelig tilgang i din sparring med andre 

• Du har erfaring med at arbejde i en svømmeklub 

• Du har teknisk, pædagogisk og didaktisk viden om svømmeundervisning 

• Du har flair for markedsføring 

 

Vilkår & rekrutteringsproces 

Løn- og ansættelsesforhold: Du ansættes på en midlertidig kontrakt fra 1. sep. (eller snarest muligt 

derefter) og frem til 1. juni og aflønnes pr. time (ca. 220-250 kr. afhængig af erfaring). Der er 

mulighed for forlængelse såfremt projektet tiltrækker flere medlemmer. 

Arbejdssted: Primært Hillerød Svømmehal  

Ansøgningsfrist: 15. august 2020. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34.  

Ansøgning til: formand@hils.dk 

Spørgsmål til stilling: kontakt formand Tilde Mette Juul, mail: formand@hils.dk, tlf. 51703995 eller 

cheftræner Kim Skou, mail: kim@hils.dk, tlf. 25544382 

 

Hillerød Svømmeklub blev stiftet i december 1966 og har i dag ca. 1400 medlemmer. Man kan 

starte svømmeundervisningen, når man er 4 år og kan fortsætte så længe, man lever. Visionen er 

at vi vil være en af de bedste svømmeklubber i Nordsjælland, hvilende på værdierne kvalitet, 

Fællesskab, Udvikling, Respekt, Individ. 
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