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Parasport Frederiksberg søger dygtig svømmetræner med mod på at lære nyt 
til svømmehold for børn og unge med blandt andet Cerebral Parese (spastisk 
lammelse) fra ultimo august 2020. 
 
Parasport Frederiksberg tilbyder børn og unge med handicap at komme i varmvandsbassin i en lille 
svømmehal i mere rolige og stille omgivelser end almindelige svømmehaller og med nødvendige 
hjælpemidler til omklædning mv. 
Målet er give børnene og de unge mulighed for at lære at svømme og snorkle uden brug af 
flydehjælpemidler efter Halliwick principperne. Læs mere her: https://www.hasam.dk/om-halliwick/ 
 
Holdet du skal træne har trænet svømning udfra Halliwick-principperne i flere år. De er sikre i vandet, og er 
nået dertil, hvor de skal lære traditionel svømning. Der vil være max. 8 børn i vandet. Der vil ud over dig 
være yderligere en instruktør tilknyttet holdet. 
 
Der vil eventuelt være mulighed for yderligere timer på klubbens andre svømmehold. 
 
Holdet træner i varmtvandsbassinet på Lions Kollegiet på Tuborgvej hver torsdag kl. 16:40-17:40. 
Målet er at holdet på sigt kan flyttes over i en almindelig svømmehal. 
 
Vi søger en træner der:  

• Brænder for at undervise i svømning 

• Tidligere har arbejdet med børn, herunder gerne børn med særlige behov 

• Selv dyrker idræt/har dyrket idræt og gerne erfaring med svømning 

• Kan binde sig for minimum én sæson 

• Taler flydende dansk 
 
Som træner skal du: 

• Planlægge og afvikle den daglige træning 

• Deltage i forskellige rekrutteringstiltag 

• Deltage i to trænermøder samt op til to svømmeudvalgsmøder årligt 
 
Som træner får du: 

• Skattefri omkostningsgodtgørelse på 100 kr. pr. time + forberedelse og mødedeltagelse 

• Ny undervisningserfaring til CV´et 

• Uddannelse som Halliwick instruktør 

• Mulighed for opkvalificering/tilbud om kursus  

• Gode oplevelser og et stærkt netværk 
 
Skriv en kortfattet ansøgning indeholdende en beskrivelse af dig selv og dine kompetencer. 
 
Send din ansøgning til klubkonsulent Jens Højberg på jgh@parasportfrederiksberg.dk hurtigst muligt. 
 
For eventuelle spørgsmål kontakt klubkonsulent Jens Højberg på: tlf. 51 23 64 60 eller 
jgh@parasportfrederiksberg.dk  
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