
Hjerteforeningen søger instruktør til vores 

Hjertemotionshold i Herlev 

Hjerteforeningen søger en instruktør til Hjerteforeningens Hjertemotions-hold i Herlev. 

Hjerteforeningen har Hjertemotions-hold rundt i hele landet, i samarbejde med Hjerteforeningens 

lokalforeninger.  

Deltagerne på Hjertemotions-holdene er primært hjerte-kar-patienter, der har behov for fortsat træning i 

trygge rammer, efter afsluttet behandling, eller rehabilitering, på hospital eller i kommune.  

Hjertemotionshold: 

Opgaven består i at varetage hjertetræning én gang om ugen, i samarbejde med Hjerteforeningen Herlev. 

Træningen vil til at starte med foregå udendørs indtil vi igen for mulighed for at træne i kommunens 

sundhedscenter 

Træningen foregår hver tirsdag kl. 16.30 – 18.00 (1 times træning) i to sæsoner - 16 gange forår og efterår. 

Efter træning er der 30 minutters socialt samvær, som varetages af en tovholder fra Hjerteforeningen Herlev. 

Du forventes at understøtte det sociale samvær med motions- og sundhedsfaglige perspektiver. Opstart 

hurtigst muligt 

Honorar aftales med Hjerteforeningen Herlev  

Træningen foregår udendørs indtil vi igen må træne på  

Herlevgård Center 

Herlevgårdsvej 9 

2730 Herlev 

 
Arbejdsopgaver: 

• Planlægge og gennemføre hjertetræning og rådgivning i forbindelse med træningen. 

• Træningen skal indeholde både konditions- og styrketræning. 

• Samarbejde med Hjerteforeningens lokalforening og den frivillige tovholder tilknyttet holdene. 

 

Kvalifikationer: 

• Vi forventer at ansøger er uddannet fysioterapeut eller har tilsvarende kompetencer. 

• Har en stor erfaring med træning af hjertepatienter eller andre patientgrupper, hvor der skal tages udvidet 

hensyn til deltagerne. 

• Har lyst til, og motiveres af, at undervise, rådgive og motivere andre til fysisk aktivitet.  

• Har solid viden om træningsfysiologi.  

• Har erfaring med træningsprincipper inden for kredsløbstræning og muskel-/styrketræning.  

 

Personlige kompetencer: 

Vi søger en instruktør som er initiativrig og kreativ inden for holdtræning, udadvendt og god til at samarbejde.  

 

Vi tilbyder: 

• Hjerteforeningen afholder to online møder med faglidt indhold, for instruktører i Hjertemotion, to gange om 

året. 

• Hjerteforeningen afholder en årlig temadag med sparring og faglig inspiration til holdtræning, for instruktører i 

Hjertemotion.  

• Hjerteforeningen udbyder gratis 30 minutters hjerteredderkurser 

• Faglig sparring med hjertefysioterapeuter og hjertesygeplejersker via Hjertelinjen 70250000. 

• Honoraraflønning der udbetales som B-indkomst. Der ydes ikke kørsel og pensionstillæg. 

 

Interesseret kontakt: 

  
Martin Walsøe 
Frivilligkonsulent Team Øst 
Frivillig konsulentteam 
 Dir.: +45 21 66 74 04 
Email: mwalsoee@hjerteforeningen.dk 
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