
Undervisere til bevægelseshold 
i populær aftenskole

Søges: 

Til dig der ønsker et underviserjob, som sætter din faglighed i bevægelse. 
Er du studerende, selvstændig eller på anden vis specialiseret inden for idræt, krop og sundhed? Og ønsker du et 
godt underviserjob, hvor du kan omsætte din faglighed til praksiserfaring og et udvidet netværk? - Så tilbyder vi de 

perfekte rammer i et (ekstra) job, som kan flugte med dit studie, job eller din egen praksis. 

OM JOBBET 

FOKUS Folkeoplysning er Aalborgs største aftenskole inden for bevægelsesaktiviteter, og vi vil gerne kunne følge 
med på den store efterspørgsel på vores aktiviteter. Derfor søger vi flere underviserkræfter, der har engagementet, 

ideerne og fagligheden til at sætte vores mange kursister i bevægelse.  

Det kan være aktiviteter og nye koncepter inden for hverdagsmotion, graviditets- og efterfødselstræning, babysvøm-
ning, vandaktiviteter, specialtræning for mennesker med KOL, gigt, rygproblemer, sommer-bootcamps, dansehold 

eller den undervisningside, du gerne vil udleve.  

Vi er åbne for dine idéer, og du er selv med til at skabe dit job i en progressiv aftenskole, hvor vi tør udvikle nye tiltag 
til forskellige målgrupper. Vi sørger for det administrative, så du kan koncentrere dig om et godt værtskab for dine 

kursister og være en god ambassadør for FOKUS. 

OM DIN PROFIL  

· Du har undervisningserfaring, er tidligere aktiv i en bevægelsesaktivitet/ 
  forening, eller du har en faglighed/studiebaggrund, som kvalificerer dig og  
  gør dig oplagt i rollen som aftenskoleunderviser.  

· Du kan omsætte din faglighed til holdundervisning, hvor niveau og indhold  
  tilpasses kursisterne. 

· Du er indstillet på, at det meste af vores undervisning foregår i dagtimerne,  
  med få undtagelser. 

· Du kan undervise på vores forskellige adresser: Nørresundby, Vejgaard,  
  Aalborg Øst og Aalborg Vestby.  

· Du er fleksibel og en holdspiller i samarbejdet med vores øvrige aftenskole 
  undervisere i bevægelse. 

· Du har lyst til at være del af vores værdier om at skabe og fordre menings 
  givende fællesskaber



VI KAN TILBYDE DIG

Såfremt dit bevægelseshold opnår tilstrækkeligt med tilmeldinger og derfor er bæredygtigt, kan vi tilbyde dig et job til 
en god fast løn, som kan fungere som et fleksibelt supplement til studie eller øvrigt arbejdsliv.  

Vi tilbyder optimale rammer og undervisningsfaciliteter samt mulighed for at ansøge om faglige kurser. 

Du bliver en del af en udviklingsorienteret og værdibåret forretning, hvor temaer som forebyggende træning, sund 
aldring og fastholdelse af dygtige medarbejdere er på dagsordenen for vores indsatser.  

ANSØGNING OG KONTAKT 

Ansøgning og relevant CV samt evt. spørgsmål rettes til Hanne Tambo, fagansvarlig for bevægelse i FOKUS.  

E-mail: Hanne@fokus-folkeoplysning.dk tlf. 99 30 10 02 | 30 33 54 01.  

Ansøgningsfristen er løbende, men snarest muligt, da vi også løbende afholder jobsamtaler. 

 OM FOKUS FOLKEOPLYSNING  

FOKUS beskæftiger ca. 160 medarbejdere, hvoraf flertallet er undervisere og instruktører. Vi skaber sundhed, med-
borgerskab og beskæftigelse gennem fællesskaber og faglighed. Vores ambition er at fremtidssikre den brede folke-
oplysning, så den imødekommer ændringer i livsformer og behov. Kort sagt handler det om at gøre folkeoplysningen 

tilgængelig, anvendelig men også udfordrende.  

WWW.FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK  


