Brøndby, december 2018

Bliv underviser for instruktører gennem Dansk Sejlunion
Nu har du mulighed for at blive underviser for sejlerskoleinstruktører gennem Dansk Sejlunion.
Dansk Sejlunion står i den glædelige situation, at flere og flere sejlklubber i Danmark får
certificerede sejlerskoler - og i takt med at Dansk Sejlunion overtager flere og flere opgaver fra
Søfartsstyrelsen i forbindelse med fritidssejleruddannelserne, får vi brug for flere undervisere,
som kan undervise de dygtige instruktører på landets sejlerskoler.
Derfor søger Dansk Sejlunion instruktørundervisere, som på en række kurser rundt om i landet
kan undervise alle, som er på vej til at blive sejlerskoleinstruktører.
Kan du undervise sejlerskoleunstruktører - eller kender du egnede undervisere - så læs mere her:
Du skal kunne undervise i
•
•
•
•
•

Forsvarlig bemanding af fartøjet, indhentning af relevante informationer om aktuelt
farvandsområde, forskellige typer fremdrivningsmidler, sikkerhed til søs, anvendelse af
sikkerhedsudstyr, eftersøgning, alarmering, behandling af kuldeskader
Klargøring af fartøj til sejlads, herunder sikkerhedsudrustningens brug, motortjek samt
fartøjskendskab
Manøvrekarakteristika for mindre fritidsfartøjer, styring og manøvrering for sejl og for
motor
Knob og stik
Praktisk anvendelse af søvejsreglerne

Dine kompetencer er
•
•
•
•
•
•

Du har været instruktør på en sejlerskole i minimum tre sæsoner
Som minimum har du selv et Duelighedsbevis - men også gerne en Y3
Du har stor praktisk sejlerfaring
Du har viden om undervisningsmetoder og pædagogik (ikke nødvendigvis professionelt)
Du brænder for at lære andre at sejle og formidle glæden ved vandet
Du kan stille med minimum én reference

Alle skal have muligheden
Dansk Sejlunion lægger stor vægt på, at sejlerskolerne er dækket godt ind af dygtige og
veluddannede instruktører - og dermed kan tilbyde sejlerskolekurser til alle, der ønsker det.
Alle, der gerne vil være sejlerskoleinstruktører, skal have mulighed for at uddanne sig til dette.
Også selvom den pågældendes sejlklub ikke udbyder et kursus for instruktører.
Send din ansøgning
Derfor ønsker Dansk Sejlunion at tilknytte et antal instruktørundervisere, som kan oplære nye
sejlerskoleinstruktører.

Som instruktørunderviser står du for holdvis undervisning af nye sejlerskoleinstruktører.
Undervisningen afvikles som dagskurser på udvalgte lokaliteter rundt i landet. Aflønning foregår
på timebasis.
Vi du bidrage til at udbrede sejlerglæden på landsplan ved at uddanne nye sejlerskoleinstruktører,
så send din ansøgning på mail til:
Urd Kornø Rasmussen
bredde- og uddannelseskonsulent
Dansk Sejlunion
Mail. urd@sejlsport.dk – tel. 8820 7023
Du er naturligvis velkommen til at rette henvendelse på mail eller telefon med uddybende
spørgsmål.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

