
 

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB 

 

NKK bedriver verksamhet i Centralbadet, Himmelstalundsbadet, Skärblacka simhall, 

Råssla badet samt på Rehab i gamla lasarettets bassäng. Under sommaren bedrivs även 

verksamhet i 9 olika sjöar inom kommunen.  Vi har 1 956 medlemmar 31:a december 

2013 1 700 av dessa är verksamma i olika verksamheter varje vecka.  ca 100 av dessa är 

tävlingssimmare. Vår kursverksamhets vision är att ge alla våra medlemmar, barn som 

vuxna, möjlighet till en bra undervisning som utövas av kunniga och utbildade 

instruktörer. Vårt huvudmål är att alla som går kurser i vår verksamhet antingen ska lära 

sig simma eller vidareutvecklar sina simfärdigheter.  

 

OM TJÄNSTEN 

 

Nu söker vi en simlärare till Centralbadet med huvudansvar för grupper där fokus ligger 

på vattenvana, lek och grundteknikfärdigheter i crawl- bröst- och ryggsimsätt. Tjänsten 

omfattar 25 % - 50 % av en heltidstjänst. Du kommer jobba tillsammans med en eller två 

kollegor.  Du kommer jobba med barn som är mellan 4 och 8 år. Kurserna ges på 

eftermiddagar mellan 15.00 - 18.40 måndag till fredag, samt även helger. Antal timmar 

och dagar du vill jobba varje vecka är enligt överenskommelse. Helst söker vi dig som 

kan jobba i anvisad tid tre eller flera dagar i veckan. 

 

VI SÖKER DIG SOM: 

 

- Är simkunnig och gärna med mer erfarenhet i olika simsätt  

- Tycker om att jobba med barn  

- Vill och tar ansvar 

- Har god språkkunskap i svenska  

- Har en förmåga att engagera barn och själv motiveras av att se deras utveckling 

- Tjänsten innebär ständig kontakt med människor så som barn, föräldrar och 

kollegor därför är det viktigt att du har god kommunikations- och 

samarbetsförmåga samt att du trivs att vara i denna miljö.  

 

DET ÄR MERITERANDE ATT DU: 

 

- Har pedagogisk utbildning eller liknande 

- Har erfarenhet av att jobba med barn och grupper 

- Har simlärarutbildning eller tidigare jobbat med simkurser. 

 

 

ANSÖKAN 

 

Du söker denna anställning genom att skicka den till 

Norrköpings kappsimningsklubb Albrektsvägen 19  603 50 Norrköping 

eller mail kansli@nkk.se  Sista ansökningsdatum är den 23 maj 2014  

 

mailto:kansli@nkk.se


Upplysningar om anställningen lämnas av  

PA Blomquist 0705-509422 

 

 

Välkommen med Din ansökan! 

 

 

Varaktighet/Arbetstid                                            Arbetsgivare 

Deltid. Tillträde: 31/8-14                                         Norrköpings Kappsimningsklubb 

Visstidanställning                                                     Postadress 

Lön                                                                           Norrköpings Kappsimningsklubb                                                   

Enligt överenskommelse.                                         Albrektsvägen 19 

Ansökan                                                                   603 50 Norrköping 

Sista ansökningsdag: 23 maj 2014                                         

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


