SØKER TRENER
Klubben ble stiftet i 1971, og er tett integrert med BK Svømmeskole. Dette gir et sømløst tilbud i Kongsberg fra svømmeopplæring
til C, B og A nivå og Masters. Klubben har knyttet til seg eksterne fagmiljø for landtreninger. Samarbeider med BK Triathlon og
videregående skole. Treninger foregår i Kongsberg idretts og svømmehall, og Sense treningssenter lokaler.

Bergkameratene Svømming vokser jevnt, og vi har behov for å styrke trenerteamet i tråd med vår satsing på bredde
og topp.
Stillingen inngår i et trenerteam ledet av et aktivt Sportslig Utvalg hvor trenerne med gruppeansvar møter, og som
koordineres av styrets representant. Stillingsgraden kan tilpasses avhengig av kandidatens ønske, kompetanse,
kapasitet og muligheter.

Oppgaver / ansvar:
Ansvar for sportslig planlegging for tildelt(e) grupper.
Rapporterer som likestilt medlem i Sportslig Utvalg ut ifra gruppeansvar.
Operativt treneransvar for tildelt gruppe.
Felles treninger, oppgaver, stevner og leire fordeles blant trenergruppen i tråd med planer lagt i Sportslig Utvalg.
Stillingsgraden kan utvides med administrative oppgaver på vegne av Sportslig Utvalg.
Bidra til åpen og god dialog med svømmere, foreldre, trenergruppen og Sportslig Utvalg som er bindeleddet til styret
i klubben.
Delta på kurs og videreutdanning.
Kvalifikasjoner / erfaring:
Formell trenerutdannelse.
Erfaring som svømmetrener med dokumenterte resultater.
Gode administrative ferdigheter.
Erfaring som tidligere svømmer.
Egenskaper:
Du har evne til å motivere og engasjere.
Du er raus og inkluderende, samtidig som du er tydelig og trygg i din rolle.
Du er god på kommunikasjon, og har gode pedagogiske evner.
Du går foran som et godt eksempel, er punktlig og strukturert.
Vi kan tilby:
Utfordrende stilling i teknologibyen Kongsberg, kåret til Norges mest attraktive by 2014.
Konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner.
Frihet til å påvirke stillingens innhold og klubbens sportslige retning.
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Tiltredelse: SNAREST

Søknad kan sendes på post@bksvomming.no for spørsmål om stillingen ta kontakt med styreleder Ann Christin
Sørensen på 92089022.

