
Vill du jobba hos
KSLS i sommar?

KSLS planerar för att bedriva

• Sommarsimskola på nio platser

• Simundervisa barn på sommarkollo i Lerjevallen

• Simlärare på C4-lägret

• Badbevakning på Gamlegårdsbadet 

Vi söker Dig som är intresserad av och vill jobba med något av dessa roliga jobben i sommar. 
Vi lovar Dig en riktigt härlig sommar med oss! 
Sista ansökningsdag är den 4 april. 

Sommarsimskola
KSLS planerar för sommarsimskola på nio platser där vi behöver simlärare och assistenter.
Tid: Vecka 25-26, 31-32 samt ev vecka 27-30
Platser: Tivolibadet, Huröd, Kantarellbadet, Forsakarbadet/Degeberga, Väbadet, 

Tollarpsbadet, Arkelstorpsbadet, Torsebrobadet och Gamlegårdsbadet

Simskola på sommarkollo i Lerjevallen
I samarbete med Parkskolan simundervisar vi på öppet vatten barnen som är på sommarkollo.
Tid: Torsdag och fredag vecka 26 samt tisdag och torsdag vecka 27

Simlärare på C4-lägret
Kristianstads kommun arrangangerar C4-lägret i sommar. KSLS vill gärna bidraga med 4-5 ledare som 
undervisar i simning. Du ansvarar och planerar aktiviteterna tillsammans med KSLS simskoleansvarig. 
Tid: Vecka 25-26
Krav: Född 2003 eller 2004 och folkbokförd i Kristianstad kommun

Du är utbildad simidrottsledare och/eller har motsvarande erfarenhet 
Ansökan: Via kommunens hemsida Sista ansökningsdag 4 april

OBS! Du är anställd av kommunen och de betalar din lön
Viktigt: Du som söker detta jobb hos kommunen måste meddela Anna-Lena.

Badbevakning på Gamlegårdsbadet
I samarbete med ABK utförs badbevakning av Gamlegårdsbadet.
Tid: Vecka 25-32



Din bakgrund/egenskaper som SIMLÄRARE
• Ha SA, SI- eller SIL-utbildning eller Grundutbildning för tränare eller motsvarande erfarenhet
• Född 2004 eller tidigare 
• Är eller blir medlem i KSLS
• Anses personligt lämplig

Din bakgrund/egenskaper som ASSISTENT
• Genomfört godkänt praktiskt utbildningspass med simskoleansvarig
• Född 2006 eller tidigare 
• Är eller blir medlem i KSLS
• Anses personligt lämplig

Din bakgrund/egenskaper som BADBEVAKARE
• Badbevakarutbildning eller motsvarande
• Har fyllt 18 år
• Är eller blir medlem i KSLS
• Anses personligt lämplig

För att ingå i BEMANNINGSPOOLEN är Din bakgrund/egenskaper
• Uppfylla ovanstående för respektive roll
• Kunna vara tillgänglig med kort framförhållning

För att sommarjobba hos KSLS så behöver Du:
• Deltaga i obligatorisk utbildning planerad till 13 juni klockan 14-18.                                           

För anställda under 16 år måste vårdnadshavare deltaga del av denna utbildning
• Badbevakare på Gamlegårdsbadet får kompletterande obligatorisk 

halvdagsutbildning planerad till 12 juni.
• Deltaga i obligatorisk HLR utbildning som kommer att inplaneras innan tillträde
• Kunna uppvisa giltigt utdrag ur belastningsregistret
• Kunna transportera dig till arbetsplatsen själv
• Kommer Du att få skriva på anställningsavtal

Varmt välkommen att maila Din ansökan till kansli@ksls.se senast 4 april. 

1. Ange vilken eller vilka tjänst du är intresserad av
2. Prioritera vilken plats/vilket bad du helst jobbar på i första, andra och tredje hand
3. Om du föredrar att jobba för- och/eller eftermiddagar

Vår förhoppning är att våra planer kommer att kunna genomföras 
med hänsyn tagna till rådande restriktioner. 

Vi ser fram emot en fantastisk sommar i vattnet! 


