
SOMMARJOBBA SOM  
SIMSKOLELEDARE 

Under sommaren 2019 kommer Växjö Simsällskap på uppdrag av kommunen att bedriva sommarsimskola 
under två perioder. Varje period omfattar 15 lektionstillfällen. Verksamheten bedrivs på vardagar.

Period 1: 17/6-8/7 (ingen verksamhet på midsommarafton) 
                                           Period 2: 25/7-14/8  

Arbetstid

Vi har tillgång till multibassängen i Växjö Simhall 
mellan 08.00-20.00 alla vardagar. Utifrån antalet 
anmälningar kommer du att schemaläggas i pass om 
fyra-sex timmar/dag. 

Vi kommer att lägga ledarschemat efterhand som 
barnen anmäler sig och grupperna fylls upp,  
vilket innebär att det kommer att ske löpande. Senast 
den 30/4 kommer vi att meddela vilka arbetstider 
du kommer att ha. Det kan även tillkomma timmar 
efter detta datum. 

Anställningsbevis & försäkring

Du kommer att vara anställd av Växjö Simsällskap. 
Du kommer att få ett anställningsbevis när du  
lämnat in ditt utdrag ur belastningsregistret. 

Samtliga ledare som jobbar i Växjö Simsällskap är 
försäkrade via Folksam. 

Utdrag ur belastningsregistret

Alla ledare som ska jobba i sommarsimskolan  
måste visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. 
Detta beställs enkelt via polisens hemsida och heter 
”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än 
skola och barnomsorg”. 

Utbildningar

Alla som arbetar som ledare i sommarsimskolan ska 
vara utbildade. Det är således obligatoriskt att delta 
på nedanstående utbildningar för att kunna jobba 
(har du sedan innan gått SA blå och gul är  
deltagande på dessa utbildningar inte obligatoriskt). 

Simlinjeassistent Blå: 13-14 april (heldag lör, sön)
Simlinjeassistent Gul: 4-5 maj (heldag lör, sön) 
Introduktionsutbildning: 9 juni (helgdag sön)

Samtliga utbildningar anordnas i Växjö och är  
kostnadsfria för er som deltagare. 

Lön

Simlärare (födda 2001 eller tidigare) 100 kr/tim plus  
 semesterersättning.
Assistent (födda 2001 eller tidigare) 85 kr/tim plus   
 semesterersättning.
Assistent (födda 2002 eller senare) 75 kr/tim plus  
 semesterersättning.

För de som är 20 år eller äldre gäller lön enligt  
fackliga avtal. Semesterersättningen är 12%. 

Om du jobbar under period 1 kommer din lön att 
betalas ut i slutet av juli månad. Om du jobbar under 
period 2 kommer din lön att betalas ut i slutet av 
augusti månad.

Arbetsuppgifter

Målsättningen med sommarsimskolan är att få  
barnen vatten vana och därefter lära så många som 
möjligt att simma. Blir du anställd som simlärare 
bär du huvudan svaret för vissa grupper och har då 
några mindre administrativa uppgifter. 

Under period 1 kommer vi att erbjuda simskola i 
Växjö Simhall. Under period 2 kommer vi att  
bedriva simskola i Växjö Simhall, samt på diverse 
utebad runt om i kommunen. Du kan således  
komma att arbeta både inomhus och/eller utomhus. 

Ansökan

Låter detta som ett jobb för dig? 
Se nästa sida för mer information gällande hur du 
ansöker. 



Vem behöver skicka in en ansökan?

Oavsett om du redan jobbar hos oss eller om du 
redan träffat oss för en intervju behöver du skicka in 
en formell ansökan. 

Är du intresserad av att jobba under  
sommarsimskolan måste du alltså skicka in en  
ansökan. Se nedan för mer information. 

ANSÖKAN

Hur skickar jag in en ansökan?

Du mejlar din ansökan till  
kansli@vaxjosimsallskap.com. 

Skriv ”Ansökan Sommarsimskolan” i ämnesraden. 

Frågor att besvara i ansökan

Det är viktigt att du besvarar samtliga frågor nedan 
i ditt ansökningsmejl. Numrera svaren med samma 
nummer som frågorna. 

1. Personuppgifter: Ange namn, personnummer, 
adress, samt telefonnummer. 

2. Söker du jobb under period 1 och/eller period 2? 
Ange även om det är något/några datum du inte kan 
jobba.  

3. Önskar du jobba främst förmiddagar eller  
eftermiddagar? (vi försöker tillgodose era önskemål i 
den mån det går)

4. Önskar du jobba i Växjö Simhall och/eller vid  
något av utebaden i Braås, Furuby, Ingelstad,  
Kalvsvik, Lammhult, Nöbble, Rottne, Sandsbro, 
Tolg, Tävelsås, Vederslöv, Åby, Åryd, Öjaby och Ör?

5. Söker du i första hand jobb som simlärare eller 
assistent? 

6. Har du körkort? Om ja, har du tillgång till bil? 

7. Övriga upplysningar som är relevanta för oss att 
veta. Har du till exempel genomgått utbildningar via 
Svenska Simförbundet eller Svenska  
Livräddningssällskapet och/eller HLR? 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är söndagen den 31 mars. 

Anställning kommer att ske löpande, så skicka gärna 
in din ansökan så snart som möjligt. 

Frågor?

Är det något du undrar över uppmanar vi dig att 
höra av dig till oss. Enklast är att skicka ett mejl till 
kansli@vaxjosimsallskap.com. 

Ansvariga för sommarsimskolan är Jennifer Nilsson 
och Marie Larsson. CV och referenser

Har du inte tidigare arbetat hos oss ber vi dig bifoga 
CV, samt kontaktuppgifter till eventuella referenser. 
Om möjligt ser vi gärna att du skickar med  
kontaktuppgifter till två olika referenser. 

Välkommen att skicka in din ansökan!


