
 
ER DU VÅR NYE MEDLEY-
HJELPETRENER? 
 
Ski Svømmeklubb ble stiftet 14.10.1965 og er medlem i Norges 
Idrettsforbund (NIF) og Norges Svømmeforbund (NSF). Klubben drifter 2 
svømmehaller gjennom dugnadsvirksomhet noe som medfører meget god 
tilgang på bassengtid. I tillegg har klubben et solid og engasjert styre, en 
veldrevet foreldreforening, samt god og ordnet økonomi. 

 

 

Verdigrunnlag: 
Samhold – Kvalitet – Idrettsglede 

Sportsånd – Konkurranseånd 
 

Klubben har ellers lange tradisjoner for deltagelse i alle offisielle, norske mesterskap (aldersbestemt, 
så vel som junior- og senior NM). De siste 4 årene har klubben også hatt Norgesmester på 800 m og 
1500 m fri kvinner. For mer informasjon om Ski Svømmeklubb, se www.skisk.no  
 

Vi har fra 15. august ledig deltidsstilling (engasjement) som hjelpetrener for vår Medley-gruppe, 
da vår nåværende trener har søkt nye utfordringer.  
 
Vi søker deg som ønsker å være med å videreutvikle et godt voksende rekruttparti med svømmere i 
alderen 8-12 år – til neste nivå. 
 
Arbeidsoppgaver: 

 Planlegge, gjennomføre og evaluere treningen (i vann og på land) til klubbens Medley-
svømmere i samarbeid med hovedtrener for gruppen, og sikre et profesjonelt og optimalt 
treningstilbud i tråd med klubbens sportslige plan 

 Bidra i oppfølging av svømmerne på stevner og treningssamlinger 

 Bidra til god rekruttering til klubbens høyere partier 

 Delta i sportslig utvalg, og bidra til å utforme ambisjoner og mål for sportslig satsning i alle våre 
treningsgrupper, som sikrer «rød tråd» gjennom hele klubbens aktivitetstilbud  

 Noen administrative oppgaver rundt oppfølgingen av svømmerne 
 
Kvalifikasjoner: 

 Relevant trenerutdanning 

 Relevant dokumentert praktisk erfaring kan kompensere for utdanningskravet 
 
Ellers legger vi vekt på at du har: 

 Minimum 3 års erfaring med svømming 

 God kjennskap til norsk svømmesport, både teoretisk og praktisk 

 Brennende engasjement for svømming 

 Evne til å jobbe selvstendig og strukturert 

 Positiv og løsningsorientert 

 Har evnen til å motivere, engasjere og inspirere svømmerne på tvers av aldersgruppene 

 Evner å skape trivsel, mestring, samhold og idrettsglede i tråd med klubbens virksomhetsidé 

 Har gode kommunikasjonsevner, samt godt humør og gode samarbeidsegenskaper 

 Ambisjoner om å videreutvikle dagens svømmere til neste nivå, men som samtidig tar hensyn til 

behovene for å utvikle hver svømmer individuelt 

 Gode administrative egenskaper 

http://www.skisk.no/


 
Vi kan tilby: 

 En godt etablert svømmeklubb som er i utvikling 

 Et hyggelig og positivt arbeidsmiljø 

 Lønn etter avtale 
 
Politiattest må kunne fremlegges. 
 
Høres dette spennende ut og du kunne tenke deg å bli en del av vår klubb, vil vi gjerne at du sender 
en søknad m/CV snarest til Ski_sk@live.com.  
 
Ønsker du ytterligere opplysninger om stillingen ta gjerne kontakt med sportslig leder Helene 
Westerblad på mobil 907 11 098 , eller styreleder Erik A. Underland på mobil: 924 88 020. 
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