
Elverum Svømmeklubb søker  

hovedtrener i full stilling for våre konkurransesvømmere 

Oppgaver / ansvar 

Hovedtrener for klubbens A-parti 

Ansvarlig for hjelpetrenere B – C - Rekrutt  

Administrere Norges Svømmeskole ved behov 

Oppgaver som svømmetrener: 

Bidra til den sportslige utviklingen i klubben. 

Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og følge opp våre svømmere på A partiet gjennom sportslig 

utvikling; gruppevis og individuelt der utøverne er i ulike aldre med ulike mål 

Trene, lede og inspirere utøverne til å delta i daglig trening og i lokale og nasjonale konkurranser 

Delta som trener på stevner og treningssamlinger etter styrets retningslinjer 

Oppgaver som Norges Svømmeskole-ansvarlig: 

Planlegge, gjennomføre og følge opp kurs og administrere påmeldinger gjennom «tryggivann» 

Samarbeide med hovedtrener om overgangen fra svømmeskole til treningsgrupper 

Bidra til å utvikle svømmeskolen 

Være hovedinstruktør på enkelte kurs ved behov 

Ønskede kvalifikasjoner for vår kommende svømmetrener og svømmeskole-
ansvarlig 

Et brennende engasjement for å utvikle barn og ungdom innen svømmingen 

Erfaring som svømmetrener med dokumenterte resultater 

Gode svømmefaglige kvalifikasjoner både teoretisk og praktisk 

Erfaring som tidligere svømmer, og eller formell trenerutdannelse 

Ha evnen til å ivareta topp og bredde 

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

Evne til å skape gode holdninger, skape disiplin og ha evnen til å motivere og engasjere unge 

Gode pedagogiske evner, tydelige lederegenskaper 

Serviceinnstilt og strukturert med administrativ kompetanse med god plan for arbeidet 

Godt humør og gode samarbeidsegenskaper 

For den rette søker kan vi tilby en spennende og utfordrende stilling i en klubb med ambisjoner 

og klare mål om nasjonale svømmeresultater innen sesongen 2017 - 2018. 

Hovedtrener vil selv få muligheten til å påvirke stillingens innhold. Fordelingen av de nevnte 

arbeidsoppgaver avtales nærmere. 

Tiltredelse: 1. oktober 2017. 

Søknadsfrist senest 20. september 2017. 

Konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner. 

Søknad med CV sendes styreleder: lenajordan_1@hotmail.com   
Politiattest skal fremlegges ved ansettelse.  
Spørsmål om stillingen rettes til Styreleder Lena Jordan mobil nr 952 68 489  


