
 

Er du vild med vand? 
 
 
Vi tilbyder: 
Et spændende job i et velfungerende team af livreddere i en moderne svømmehal. 
MAGION Svømmehal ligger desuden midt i et levende idræts- og kulturcenter, der hver 
dag besøges af mange gæster til aktiviteter på land og i vand. 
Livredderteamet og alle andre kolleger i MAGION sætter stor pris en positiv tilgang, godt 
humør og vi bakker gerne hinanden op med erfaring og teamwork. 
 
Derudover tilbyder vi: 
▪ Årligt kursus i førstehjælp og livredning. 
▪ Fri adgang til vores svømmehal. 
▪ Fordelagtigt medlemskab af MAGION Fitness. 
▪ Arbejdstøj 
▪ Mulighed for at dygtiggøre sig som instruktør i fx vandgymnastik, sauna-gus eller lign. 
 
Dine arbejdsopgaver: 
 
Din dagligdag indeholder mange forskellige opgaver, hvor du blandt vil have følgende 
arbejdsopgaver: 
▪ Bassinvagt, hvor der holdes opsyn med bassinerne 
▪ Opsyn og rengøring af omklædnings-og bruserafsnittet 
▪ Servicering af gæster 
▪ Daglig rengøring og klargøring af anlægget 
▪ Forestå og udføre almindelige opgaver i forbindelse med daglig drift 
▪ Evt. instruktøropgaver på diverse hold 
 
Din løn aftales med udgangspunkt i overenskomsten.  
 
En kollega, der er interesseret i aktiviteter i vand og samtidig kan arbejde selvstændigt 
og ansvarsfuldt – og som holder hovedet koldt i pressede situationer. 
Der bliver lagt stor vægt på, at du har et godt humør og er servicemindet. 



 
Derudover forventer vi, at du 
▪ Er anerkendende i din adfærd og kommunikation med kollegaer og gæster 
▪ Er mødestabil og kan tage initiativ 
▪ Er indstillet på skiftende arbejdstider og god til at byde ind på vagter med kort varsel 
▪ Er over 18 år 
▪ Kan bestå en livredderprøve efter kort tids ansættelse (med mulighed for at træne op 
dertil) 
 
Din løn aftales med udgangspunkt i overenskomsten. 
 
Hvem er vi: 
MAGION svømmehal er en del af MAGION idræts- og kulturcenter beliggende midt i 
Campus Grindsted på Tinghusgade 15 7200 Grindsted 
 
Ansøgningsfrist og samtaler 
Ansøgninger behandles løbende. 
Opstart: snarest muligt – vi venter gerne på den rette. 
 
Send din ansøgning til job@magion.dk 
 
Mere viden 
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte: 
• Centerleder Henrik Steen-Andersen på 2033 1220 eller mail: hsa@magion.dk. 
• Teamleder i MAGION Svømmehal Susanne Tang Nielsen på tlf. 27 84 87 20 


