
Århus marts 2017

Er du vores nye tursejler-
instruktør?

Vi i Århus Sejlklubs Sejlerskole har 12 ivrige elever, der søger en instruktør til 
at instruere i tursejlads. 
De er alle på tredjeårs-niveau i klubben og kan dermed sejle og kender H-både. De forventes også at
have duelighedsbevis og bestået duelighedsprøven. 
De vil meget gerne træne tursejlads og dygtiggøre sig inden for denne disciplin.

Vi tilbyder…
...adgang til H-både fredage / i weekends* til at træne
...klublokaler til teori
...at du kan indgå i instruktørfællesskabet med de andre, dedikerede
instruktører i Århus Sejlklubs Sejlerskole
…at du får ret frie tøjler til at planlægge undervisningen og evt sætte et
instruktørhold, hvis du ikke vil stå alene med udfordringen
...12 tændte elever
…mulighed for at give disse elever et løft og indgå i et sejlerfællesskab
med elever, der brænder for tur-sejlads
...mulighed for (efter)uddannelse
...adgang til H-både til privat brug, når de er ledige

Vi forventer...
...at du har en primært praktisk tilgang til undervisningen
...at du kan instruere i tur-sejlads og har pædagogiske evner til at give din 
viden fra dig
...at du har sat dig ind i sejlerskolens sikkerhedsinstruks, og at du 
udfærdiger sikkerhedsinstruks, hvis du ønsker at instruere fra din egen båd
...at du bidrager til at vi har et godt fællesskab i sejlerskolen og sørger for at
gøre eleverne opmærksomme på sociale arrangementer i klubben
...at du indgår i instruktør-teamet med de øvrige instruktører (1. og 2.-års-
instruktører samt kaplinjens instruktører) samt bådsmænd i sejlerskolen.

Det kunne være fedt hvis...
...du selv kan stille båd til rådighed (gør dig uafhængig af H-
bådskalenderen i klubben)
...du har taget kurset Yachskipper 3 og tager udgangspunkt i kurset
...du selv kan sætte et tursejler-instruktørteam, så I er flere om opgaven

Er det noget for dig?
Så ring til Nicolas Munk-Rechnitzer på +45 51 34 11 16 og hør nærmere om detaljerne. 

*der kan være weekends, hvor bådene er til stævner eller fx bruges til kap-dage. Det er dog yderst sjældent at alle både er i brug. Båd-brug 
koordineres med instruktørteam.
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