Eidsvoll svømmeklubb søker to trenere
Eidsvoll svømmeklubb ble etablert i 1965 og har lange gode tradisjoner, godt treningsmiljø og godt
utviklingspotensiale. Vi har i dag over 600 medlemmer, med god bredde innen babysvømming,
Norges svømmeskole og treningspartier. Klubben opplever sterk vekst og vi ønsker å utvikle oss
videre på våre treningspartier. Svømmeklubben har relativt unge utøvere som er målbevisste.
Eidsvoll svømmeklubb søker derfor etter en hovedtrener i 100% stilling og en trener på timebasis.
Treningssteder vi være i Råholt bad og Eidsvollhallen.
Hovedtrener 100% stilling
Vi søker trener med minimum trener 1 utdannelse eller tilsvarende i 100% stilling, helst 2 års erfaring
fra andre trenerjobber. Du må ha visjoner, være god på planlegging samt være kreativ. Personen vi
søker vil også ha overordnet ansvar for det totale treningsopplegget for klubben inkludert
stevneplan.
Vi kan tilby:







Konkurransedyktig lønn, med pensjonsordninger
Stimulerende og utviklende miljø
God støtte fra styret og foreldregruppene for planlegging
Godt treningsmiljø blant utøverne
Kompetanseplan for videre trenerutvikling av deg nasjonalt / nordisk settes sammen med
styret
Årlig deltakelse på Trener-/Lederkonferansen og kompetansehelgene i regi av NSF

Tiltredelse: snarest mulig.
Timebasert trener
Vi søker trener for timebasis. Vi anslår at behovet er mellom 5 til 10 timer per uke pluss deltakelse på
enkelte svømmestevner / Treningsleirer. Du må ønske å jobbe med barn og ungdommer og være
opptatt av utvikling. Faglig rapporterer du til hovedtrener. Du må gjerne være tidligere svømmer,
eller en som har utdannelse fra NSF eller tilsvarende innenfor svømming.
Vi kan tilby:






Konkurransedyktig lønn, med pensjonsordninger
Stimulerende og utviklende miljø
God støtte fra styret og foreldre gruppene for planlegging
Godt treningsmiljø blant utøverne
Kompetanseplan for videre trenerutvikling av deg nasjonalt / nordisk settes sammen med
styret og hovedtrener



Årlig deltakelse på Trener-/Lederkonferansen og kompetansehelgene i regi av NSF

Tiltredelse: snarest mulig.

Kontaktinformasjon og innsending av søknad
Kontaktperson for stillingene er:
Svein-Harald Afdal
Leder Eidsvoll svømmeklubb
+47 92843801
Svein.harald.afdal@atea.no

