
 
 

Sandefjord Svømmeklubb svømmetrener  
 

Sandefjord Svømmeklubb ekspanderer og har klare ambisjoner for videre vekst og utvikling. Klubben 

ønsker å styrke trenerteamet som i dag består av en heltids hovedtrener og flere assistentrenere. Klubben har 

behov for å styrke og utvikle de yngre partiene og søker derfor en trener i inntil 50% stilling. 

Svømmeklubben ønsker en engasjert trener med god erfaring og kompetanse innenfor svømming - oppgaver 

kan tilpasses kandidatens bakgrunn og ønsker. Treneren vil jobbe tett sammen med vår heltidsansatte 

hovedtrener, Jens Fridorff. Hovedtrener har det faglige ansvaret for klubbens trenerteam og direkteansvar 

for Elite-gruppen.  

Sandefjord Svømmeklubb har et posivt og åpent miljø med et engasjert trenerteam og ledelse.  

 

Arbeidsoppgaver: 

 Lede og administrere trening for 1-2 Sel og Hai-partier alder 7-8 år  

 Lede og administrere trening for rekruttparti alder 9-11 år  

 Lede og administrere trening for konkurranseparti med LÅMØ-fokus alder 10-12 år  

 Lede egne partier på stevner og samlinger etter behov 

 Delta på treningsplanmøter og bidra med videre positiv utvilking av klubben 

 Inspirere utøverne i daglig trening og i konkurranser.  

 Delta i planlegging og arrangering av stevner, leire og arrangementer i regi av klubben.  

 Ivareta rekruttering og en sportslig utvikling i klubben, gruppevis og individuelt 

 

Arbeidstid 

 Etter avtale 

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:  
 Brennende engasjement for å utvikle barn og ungdom innen svømming.  

 God svømmefaglig kompetanse  

 Positiv og løsningsorientert  

 Evne til å skape gode holdninger og oppnå resultater.  

Kommunikasjon:  
 Ha en åpen og god dialog med utøvere og foreldre  

 Ha god kommunikasjon med alle involverte i klubben 

 Beherske norsk, svensk eller dansk språk 

 

Søknad: 

 Søknad med CV sendes til faberggren@gmail.com, kopi til finn.nygaard1202@gmail.com 

 Søknadsfrist 15. februar 2018 

 Tiltredelse: etter nærmere avtale 

Lønn:  

 Etter avtale 

 

Spørsmål: 

 Rettes til styrets leder Frank Are Berggren på mail/telefon: faberggren@gmail.com, mob. 90797159  
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