EUD
SVØMMEBADSASSISTENT
Bliv svømmebadsassistent!
Uddannelse:
Svømmebadsassistent
Adgangskrav:
Folkeskolens afgangsprøve
(9. klasse)
Sted:
Erhvervsskolen Nordsjælland
Milnersvej 48
3400 Hillerød

• Sikkerhed
• Service og kommunikation og
• Hygiejne, miljø/klima og arbejdsmiljø
På Erhvervsskolen Nordsjælland får du en
uddannelse, der fokuserer på et rent miljø
og sundhed og velvære i svømmebade.

Uddannelsens indhold
Uddannelsen veksler mellem skole og
praktik. På skolen får du undervisning i
fag, der handler om praktisk erhvervsren
gøring, hygiejne i pool og bade, arbejds
planer, idræt, førstehjælp, kundeservice
og eventplanlægning.
Undervisningen er en kombination af al
mindelig klasseundervisning og projektar
bejde i grupper.

Adgangskrav
For at blive optaget på en erhvervsuddan
nelse skal du have gået 9 år i skole, og du
skal være vurderet uddannelsesparat.
Desuden skal du have bestået folkeskolens
afgangsprøve med mindst 02 i matematik
og en gennemsnitlig karakter på mindst 02
i dansk.

Videreuddannelse
Når du har gennemført uddannelsen som
svømmebadsassistent, har du mulighed
for at videreuddanne dig til fx fitness
instruktør, svømmetræner eller eventko
ordinator.

Jobmuligheder
Når du er færdiguddannet som svømme
badsassistent, kan du søge en bred vifte af
forskellige jobs – eksempelvis kan du ar
bejde i svømmehaller og ved badeanstal
ter, i vandlande, på feriecentre osv.
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Svømmebadsassistentuddannelsen er en
individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse
for dig, der arbejder i et svømmebad og
har lyst til en uddannelse. På uddannelsen
bliver du i stand til at løse opgaver inden
for tre overordnede områder:

- for dig, der vil og kan

Esnord.dk

Erhvervsskolen Nordsjælland

EUD | EUX | HHX | HTX | 10 | KURSUS

I virksomheden indgår du i det daglige
arbejde, så du ved, hvad det vil sige at ar
bejde med det fag, du har valgt.
Du skal selv finde din praktikplads – meget
gerne allerede inden uddannelsens start.
Oftest er den bedste måde at få en praktik
plads på at gå ud og besøge den virksom
hed, som du gerne vil i praktik hos, og få
en snak med ejeren eller den daglige leder
af virksomheden for at høre, om de har en
praktikplads til dig.
Skolens praktikpladskonsulenter og din
egen kontaktlærer hjælper dig også gerne
med gode råd til din søgning.

Hovedforløb
Du skal have indgået en uddannelsesaftale
med en virksomhed. Først derefter kan du
starte på hovedforløbet. Hovedforløbet
veksler mellem praktik i virksomheden og
undervisning på skolen, og det afsluttes
med en svendeprøve.

Uddannelsesaftale
En erhvervsuddannelse er en blanding af
skolegang på en erhvervsskole og praktik
i en virksomhed, som du indgår en uddan
nelsesaftale med.

Praktik
2

Få mere at vide
Hvis du gerne vil vide mere, er du altid
velkommen til at kontakte Esnords kursus
administration. De kan hjælpe dig med de
spørgsmål, du har om uddannelsen, og
hvad den kan bruges til.
Du kan ringe til Esnords kursusafdeling på
telefon 4829 0000 – eller du kan sende en
mail til info@esnord.dk.
Se også facebook.com/esnord.dk.
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Eksemplet viser forløbet for svømmebadsassistentuddannelsen i antal uger.
Samlet varighed:

2 år.

Hovedområde:

Teknologi, byggeri og transport.

På Esnord kan du vælge mellem rengøringstekniker, hospitalsservice og virksomhedsservice.
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