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Therese
Sloberg
–
Ålder: 37 år
Yrke: Simlärare, badvärd
Utbildning: Servitris, simlärare,
babysiminstruktör
Kommun: Årjäng
Anställningstid: 10 år
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Hon badar nästan varje dag. På jobbet. Som simlärare vill hon vara i vattnet, med barnen. Det hon gör där
i simhallens bassäng kan också vara skillnaden mellan
liv och död. Att kunna simma är jätteviktigt, inte minst i
en kommun där det finns många sjöar. Att barnen kan ta
sig tillbaka till trygghet om olyckan är framme.
I den kommun Therese Sloberg jobbar finns simundervisning på skolschemat. Eleverna kommer till simhallen ett par gånger per termin för att simma. De får
också träna på livräddning, islivräddning och prata om
bad-, båt- och isvett.
Hennes främsta arbetsuppgift är simlärare och hon
är också nyutbildad babysiminstruktör. När hon jobbar
kväll är hon badvärd och badvaktar. Dessutom har hon
ansvar för inköp, att göra badschema för kommunens
skolor och hon är webbredaktör för simhallens sidor på
kommunens webbplats.
– Det är det som är kul, att ingen dag är den andra lik.
Therese berättar att det egentligen var en slump att
hon började jobba i simhallen. Hon sommarjobbade där
under en föräldraledighet, och när det sedan blev en
tjänst ledig blev hon erbjuden den.
– Fördelen med jobbet är att det är fritt. Alla vet vad de
ska göra, arbetsuppgifterna är varierande och arbetskompisarna är jättebra. Vi får ta ansvar och ledningen
litar på, och verkar tycka, att vi gör ett bra jobb. Det är
jättekul, och vi får gärna komma med idéer.
Personalen har olika ansvarsområden även om de
jobbar tillsammans, och Therese säger att det är skönt
att vara självgående och veta vad man ska göra. Särskilt
eftersom alla jobbar för att det ska vara en fin och mysig
upplevelse att komma till simhallen, och på så sätt blir
det också en bra arbetsplats.
En nackdel med jobbet, enligt Therese, är ekonomin.
I en simhall finns det alltid investeringsbehov, och börjar det bli gammalt och slitet, som där hon jobbar, är det
ännu större.
– Det är klart att drömmen är att vi får ett nytt och fint
badhus. Men vi får ta vara på det vi har fram till dess.
Varje sommar får hon och tre andra simlärare också
byta arbetsmiljö under två veckor. Då är det simskola på
några av kommunens badplatser och de flyttar ut verksamheten till sjön.
– Det är väldigt trevligt och också bra, eftersom det är
stor skillnad på att simma i en simhall och i en sjö.

