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Glad Varmvattengympainstruktör m rätt inställn.
KORPEN MALMÖ VARMVATTENGYMPA, HIF

Publicerad: 20140629, AnnonsID: 2509641
Ort: Malmö
(Kommuninformation), 3 platser
Yrke: Fysioterapeut

Arbetsgivare Korpföreningen Korpen Malmö Varmvattengympa, HIF
Postadress Box 5133, 200 71 MALMÖ Tel 04030 20 80
Besöksadress Kansli: Fågelbacksgatan 9  217 44 Malmö
OBS! Ring dock innan!)
Arbetsplatsen belägen i kommun Malmö
Platsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Korpen Malmö Varmvattengympa är en
Korpidrottsförening som bl.a. via FaR® använder en arbetsmetod som kan
användas av den svenska hälso och sjukvården i samverkan med Idrott och
friluftsliv samt privata aktörer för att främja fysisk aktivitet. "Vi förhindrar ohälsa
och i den förlängningen så; RÄDDAR VI LIV!"
Arbetsuppgifter
Vi har en verksamhet av VARMvattengympa med hjälp av FaR®  fysisk aktivitet på
Recept = Motion på recept samt via klippkort och även en för reumatiker i Malmö
Reumatikerförening!
VARMvattenjympan syftar till en bättre hälsa i from av friskvård och är en inkörsport
till hälsofrämjande arbete.
Nu söker vi tvåfyra INSPIRERANDE VARMvattenjympaledare/instruktörer för att leda
vattengympa/Aquarobicaquarobics.
Vattnet är varmt (minst 32 grader) och arbetet utförs för närvarande på två(2) olika
platser: i Malmö = buss/cykel,
samt i Månstorp/Vellinge=Körkort.
Du hittar ytterligare information på vår hemsida: www.vattenjympa.se samt
www.overvikt.dk
För närvarande söker vi instruktörer till följande pass:
MORGONTID lördag och/eller söndag;
På Barn och Ungdomshabiliteringen, två tider:
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var/varannan lördag; kl. 08.00  09.00
var/varannan söndag; kl. 08.00  09.00
samt
KVÄLLSTID måndagar;
På Barn och Ungdomshabiliteringen, tre olika tider:
var/varannan måndag; kl. 17.50/18.00  18.40
var/varannan måndag; kl. 18.45  19.25
var/varannan måndag; kl. 19.30  20.15
Utbildning/Erfarenhet
Vi ser helst att du är sjukgymnast/fysioterapeut, friskvårdsterapuet (eller blivande!)
och har erfarenhet av att leda vattengympapass eller liknande. Detta är inte något
krav  DOCK krävs att du har ett starkt intresse för arbetsuppgiften och är flexibel,
smidig, ihärdig, BRA på att hålla tider, ta ansvar, tycker om att träna samt är
ödmjuk.
Dessutom måste du vara smidig / simultankapacitet, ha taktkänsla, liksom du också
måste ha ett mycket bra bemötande och kunna känna empati för vår målgrupp.
Anställningskontakt  mejl med epost/tfn m.m. samt:
"kör upp på land" innan anställning  VÄLKOMNA!)
Varaktighet Tillsvidare; 3  5 platser
Tillträde September  December 2014
Arbetstid/Varaktighet Deltid Schemalagd arbetstid Säsongsarbete
Lön Fast ingångslön 165 kr per pass.
Kontaktperson Stefan Wallerek info@vattenjympa.se
Sista ansökningsdag: 20140815
Kompetens: "Blivande eller examinerade Sjukgymnaster / Fysioterapeuter eller
liknande".
Skicka gärna ansökan via mail, MEN ring dock innan, samt besök våra hemsidor för
mera information/frågor, tack!
Körkort

Arbetsgivare

B

KORPEN MALMÖ VARMVATTENGYMPA, HIF

Varaktighet/Arbetstid

Postadress

Visstidsanställning 3  6 månader

KORPEN MALMÖ VARMVATTENGYMPA, HIF
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Visstidsanställning 3  6 månader
Deltid
Säsongsanställning.

KORPEN MALMÖ VARMVATTENGYMPA, HIF
BOX 5133
20071 MALMÖ

Lön

Besöksadress

Fast lön

FÅGELBACKSG. 9, Korpenbyggnaden,
Hästhagens IP
MALMÖ
Hitta på karta

Ansökan

P.S. Ring gärna INNAN du skickar in en
ansökan, tack. D.S.
Vi tar emot ansökan via epost:
info@korpenvattengympa.se

Telefon och webbplats

Tel: 0735639070
Epost: info@korpenvattengympa.se
Webbplats
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