
    
 
 
 
 

  

  

  

  
  

 

KOLBOTN IDRETTSLAG 
 

AMERIKANSK FOTBALL - BASKET - BRYTING - FOTBALL 
HÅNDBALL - HC-IDRETT – TRIATLON - TURN/RG - ORIENTERING  
SENIORLAUG - SNOWBOARD - SVØMMING - VOLLEYBALL 

 

 

 

 

 

 

Heltidsstilling – assisterende hovedtrener 

 

Kolbotn IL Svømmegruppa søker en assisterende hovedtrener/klubbutvikler i full stilling.    

 

Kolbotn IL Svømmegruppe har i underkant av 850 medlemmer på alle nivåer og i alle 

aldre, fra helt unge svømmere til svømmere som kan hevde seg på nasjonalt nivå. 

Klubben har også vanntilvennings- og svømmekurs, og en egen Mastersgruppe. Klubben 

har primært sine treninger i Sofiemyrhallen i Oppegård og en ukentlig trening i 

Tøyenbadet. Kolbotn ligger 16 km syd for Oslo. 

   

Vi søker deg som har et brennende engasjement for å utvikle barn og ungdom innen 

svømming og ønsker å videreutvikle og styrke klubbens posisjon. 

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 

 Primært trene klubbens K2-lag, inkludert oppfølging på stevner (10-12 stk pr år)  

 Delta på treningssamlinger i Norge og utlandet. 

 Aktiv deltager i klubbens trenerteam og nært samarbeid med hovedtrener. 

 Planlegge og koordinere sportsåret for svømmere i samarbeid med styre og 

hovedtrener. 

 Andre oppgaver vil bli tillagt stillingen ved behov. 

 

Kvalifikasjoner: 

 Gode svømmefaglige kvalifikasjoner  

 Erfaring som svømmetrener, med dokumenterbare resultater  

 

Egenskaper  

 Vi søker deg som:  

 Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner   

 Evner å skape gode holdninger og disiplin, og å motivere og engasjere unge så de 

kan bli så gode svømmere som de kan bli 

 Er serviceinnstilt og strukturert 

 Evner å ivareta topp og bredde samtidig  

 

Vi tilbyr:  

 En spennende, og utfordrende stilling 

 Godt arbeidsmiljø i en veldrevet svømmeklubb 

 Konkurransedyktig lønn   

 

Tiltredelse: Stillingen er ledig fra 1. oktober 2016   

Søknadsfrist: 29. august 2016 

   

Søknad med CV sendes til styreleder Pål Bjørnstad e-post: 

pal.bjornstad@linkmobility.com.   

 

Spørsmål om stillingen rettes til hovedtrener Stephen Marcus +47 461 69 386 

(stephen.marcus@t-online.de) eller Pål Bjørnstad +47 926 92 088 

mailto:stephen.marcus@t-online.de

