Vill du ha ett ansvarsfullt och roligt sommarjobb?
Wisby SS söker:

Arbetsledare till utomhusbaden på Terra Nova Och Melonen
Beskrivning av arbetsplatsen:
Utomhusbaden kommer att ha öppet under perioden 13 juni till 21 augusti. Du kommer att
arbeta som arbetsledare för övriga badvakter och simskolelärare på ett utav utomhusbaden.
Tillsammans med badvakterna/simskolelärarna ansvarar du för säkerheten vid bassängen
och i omklädningsrummen samt att skapa trivsel och tryggheten för våra badgäster.

Arbetsuppgifter Arbetsledare utomhusbaden:
I ansvaret ingår att under hela perioden vara arbetsledare genom finnas till hands och stötta
de övriga badvakterna/simskolelärarna vid respektive bad. I arbetsledningen ingår även
säkerställa att det alltid finns en tillräcklig bemanning med badvakter och simskolelärare vid
baden. Planering och schemajustering för att täcka personalbehovet görs i samråd med och
efter beslut av platsansvarig för utomhusbaden. I arbetsuppgifterna ingår även att öppna
och stänga badet schemalagda dagar och därmed ansvara för särskilda morgon- och
kvällsrutiner kring dagskassan och dagsredovisningen.

Kompetenskrav Arbetsledare utomhusbaden:
Vi söker dig som är ansvarsfull, serviceinriktad och är en initiativrik och handlingskraftig
person som har god kontakt med människor i olika åldrar. Du ska kunna samarbeta med
andra i din omgivning. Det är viktigt att du är en positiv och glad person som är van vid barn
och ungdomar och att du är en ansvarsfull person som håller säkerheten högt. Att du är
simkunnig och trygg i vattnet är en förutsättning och ett grundkrav vi har för anställning. Du
ska vara minst 18 år och ha B-körkort. Erfarenhet av liknande arbete, samt simlärar- eller
badbevakarutbildning eller annan dokumenterad likvärdig utbildning/erfarenhet är
meriterande.
Det kommer att vara ett introduktionstillfälle med obligatorisk närvaro för dig som anställs.
Vid det tillfället kommer en kortare utbildning i praktisk och teoretisk livräddningsomgång
samt en hjärt-och lungräddningskurs (HLR) att arrangeras av föreningen i samarbete med
Svenska Livräddningssällskapet.
Inför anställning behövs uppvisning av belastningsregister, dessa beställs via polisen som
hittas på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-ochkontakt-med-barn/ Belastningsregistret ska vara oss tillhanda senast den 30 maj.

Anställning Arbetsledare utomhusbaden:
Tidsbegränsad anställning
Arbetstid företrädelsevis dagtid, även helger. Timlön enligt avtal.
Arbetstider enligt uppgjort schema och överenskommelse.
Vi ber dig som sökande att i din ansökan ange om du redan nu vet att du kommer ha
förhinder att arbeta under någon period.
Antal platser: 2

Ansökan:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra
sökande ber vi dig att mejla din ansökan med ett kort personligt brev till Tibelia Gustafsson,
tibelia@wisbysim.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Senaste ansökningsdag:
2022-04-18

Kontaktperson:
Tibelia Gustafsson, Platschef/breddverksamhetsansvarig Wisby Simsällskap,
tibelia@wisbysim.se, 0700380081

