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Job som livredder i Themhallerne: 
 

Them svømmehal søger nye livreddere, der som løsarbejdere skal indgå i den stab på 8 – 10 reddere, der er 

ansvarlig for badesikkerheden i de offentlige åbningstider aften og weekend. 

På en måned vil du typisk få tildelt 6-8 skiftende vagter som vil ligge på et af følgende tidspunkter: 

Tirsdage: Kl. 17.00 - 19.00 

Torsdage: Kl. 17.00 - 21.00 

Fredage: Kl. 16.00 - 18.30 eller Kl. 18.30 - 21.30 

Lørdage: Kl. 13.00 – 17.00 

Søndage: Kl. 08.00 – 11.00, Kl. 11.00 – 14.00 eller Kl. 15.00 – 16.30 

Du kommer til at indgå i en vagtplan med ”faste rul”, så du kender dine vagter et godt stykke frem i tiden.  

Derover vil der i skoleferier og ved specialarrangementer være mulighed for at tage yderligere vagter, 

ligesom der er mulighed for at overtage vagter fra de øvrige livreddere, når disse har behov for at få afsat 

en vagt. 

For at komme i betragtning til jobbet skal du være: 

• Fyldt 18 år og være mødestabil. 

• God til at svømme og dykke da du skal bestå Dansk Svømmeunions bassinprøve.  

• Selvstændig, moden og ”robust” og i stand til at træde i karakter overfor evt. besøgende som 

ikke overholder svømmehallens reglementer. 

• Interesseret, aktiv og fokuseret under vagterne, hvor du bliver ansvarlig for badesikkerheden. 

• Venlig, udadvendt og imødekommende, da du under vagterne bliver Them Hallernes ”ansigt 

udadtil”.  

Vi sørger for din oplæring og arrangerer din bassinprøve. Består du den kommer du med som ”føl” på nogle 

vagter sammen med en erfaren livredder, hvor du lærer de forskellige rutiner at kende, før du slippes løs på 

dine egne vagter. 

Vi forventer at skulle ansætte 3-4 nye reddere, og oplæringen vil starte så snart vi har fundet de rette 

reddere. 

Lyder ovenstående som noget for dig, så send en ansøgning til allan@themhallerne.dk, hvor du fortæller 

lidt om både dig selv og din motivation til at søge jobbet. 

Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte halinspektør Allan Bendix på 

tlf. 33 15 15 16. 

mailto:allan@themhallerne.dk

