
Kristandstad SLS är en av Kristianstads större idrottsföreningar

och under sommaren kan du arbeta som simlärare, simassistent

och/eller badbevakare hos oss. Var med och skapa en trygg

och rolig sommar för alla- barn som vuxen. 

 

Vi söker DIG som vill 

ha en betydelsefull och 

rolig sommar!

Sista ansökningsdag är den 20 mars. 

Besked om prel. antagning avses delges i vecka 12.  

Du kan arbeta inom: 

- KSLS sommarsimskola

- Simlärare på sommarkollot i Lerjevallen

- Simlärare på C4-lägret

- Badbevakning på Gamlegårdsbadet

 



Vi vill att simskolan skall vara så rolig att den blir ett
minne för livet för de små. De skall längta till nästa
lektion. Vi söker både ansvariga simlärare och
assistenter. 
Sommarsimskolan: 
KSLS planerar för sommarsimskola på nio platser där vi
behöver simlärare och assistenter.
När:  Vecka 24-25 och prel. vecka 31-32
Platser: Tivolibadet, Huröd, Kantarellbadet,
Forsakarbadet/Degeberga, Väbadet, Tollarpsbadet,
Arkelstorpsbadet, Torsebrobadet, Gamlegårdsbadet

Simskola på sommarkollo i Lerjevallen
I samarbete med Parkskolan bedriver vi
”vattenvana/badkul” för barnen som är på sommarkollo i
Lerjevallen vecka 25 och 26 (måndag till torsdag)
När:  2 heldagar vecka 25 respektive vecka 26. 
Plats:  Lerjevallen (transport från Parkskolan ToR Lerjevallen
via kommunen). 

Simlärare på C4-lägret
Kristianstads kommun arrangerar C4-lägret i sommar. KSLS
vill gärna bidra med 4-5 ledare som håller i lägrets
simlektioner. Du ansvarar och planerar aktiviteterna
tillsammans med KSLS simskoleansvarig.
När: Vecka 25-26
Ansökan: Via kommunens hemsida. 
Viktigt: Meddela Pernilla om du söker detta jobb.

Sök jobb som Simlärare och/eller Simassistent



Sök jobb som Badbevakare 

Som badbevakare tryggar du våra besökares säkerhet och
gör att alla kan njuta av en härlig och trygg sommar. 

Badbevakning på Gamlegårdsbadet
I samarbete med ABK utförs badbevakning av
Gamlegårdsbadet. Vi söker dig som har fyllt 18 år med
badbevakarutbildning eller motsvarande. I arbetet ingår
även att vara behjälplig i drivandet av en kiosk. 

Saknar du utbildning så erbjuder vi ger vi dig kommunens
Badbevakarutbildning som hålls helgen 23- 24 april.

När: 10 juni t.o.m. 15 augusti (kan justeras enstaka dag) 
Plats: Gamlegårdsbadet

 



Om DIG

Ha SA, SI- eller SIL-utbildning eller Grundutbildning för
tränare eller motsvarande erfarenhet
Född 2005 eller tidigare
Är eller blir medlem i KSLS
Anses personligt lämplig

Genomfört godkänt praktiskt utbildningspass med
simskoleansvarig
Född 2007 eller tidigare
Är eller blir medlem i KSLS
Anses personligt lämplig

Badbevakarutbildning eller motsvarande.
Vi erbjuder kommunens Badbevakarutbildning som hålls
23- 24 april för dig som inte är utbildad. 
Bör ha fyllt 18 år 
Är eller blir medlem i KSLS
Anses personligt lämplig

Uppfylla ovanstående för respektive roll
Kunna vara tillgänglig med kort framförhållning 

Din utbildning:

Simlärare:

Simlärarassistent: 

Badbevakare: 

För att ingå i BEMANNINGSPOOLEN:



Vad du behöver göra för att jobba hos oss: 

 
Delta i obligatorisk information den 3 april. Är du ej fyllda 16
år vid tecknande av anställningsavtal måste minst en av dina
vårdnadshavare också delta vid detta tillfälle. Är du under 18
år vid tecknande av anställningsavtal är vårdnadshavares
deltagande frivilligt. Du erhåller ingen ersättning vid
informationsmötet.  
Som badbevakare på Gamlegårdsbadet behöver du
genomföra obligatorisk halvdagsutbildning lördagen den 4
juni på Gamlegårdsbadet. Du har lön under utbildningen.
För dig som inte är utbildad behöver du genomföra
Badbevakarutbildning lördagen och söndagen 23-24 april. 
Delta på HLR utbildning som kommer att genomföras innan
du påbörjar jobbet. Du har lön under utbildningen. 
Som simlärare ska du genomfört besök på din kommande
arbetsplats före första arbetstillfället i syfte att få
genomgång om riskanalyser etc. Som simlärarassistent
uppmanas du ha deltagit vid arbetsplatsbesöket. Du har lön
under detta besök.  
Uppvisat eller ha registrerat giltigt utdrag ur
belastningsregistret för aktuell period. Anställningsavtal
tecknas prel. i samband med uppvisandet. 
Kunna transportera dig till arbetsplatsen själv (samåkning
uppmuntras)

 Förmåner 

Föreningen tillämpar individuell lönesättning och är anslutna
till kollektivavtal Idrott.  Då ansökan även omfattar
minderåriga rekommenderas Arbetsmiljöverkets AFS 2012:3 –
Minderårigas arbetsmiljö för vårdnadshavare. 



Ansökan 

1. Ange vilken eller vilka tjänster 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

Mejla din ansökan till kansli@ksls.se, märk mejlet med
"Sommarjob" 

Sista ansökningsdagen: 20 mars 


