
LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB 
Lambertseter Svømmeklubb er en av Norges ledende svømmeklubber. Klubben ble stiftet i 1965 og er 

en frivillig organisasjon med profesjonell drift. Våre 10 heltids- og 95 deltidsansatte betjener årlig 

mer enn 150.000 aktivitetsenheter innenfor kurs, sport og mosjon, for folk i alle aldre. Vår hovedbase 

for rekruttering kommer fra bydelene Nordstrand, Søndre-Nordstrand og Østensjø, med til sammen 

over 120.000 innbyggere sydøst i Oslo. 

 

Vi søker leder til svømmeskolens rekruttavdeling & klubbens 

spesial kurs. 
 

Lambertseter Svømmeklubb er Norges største med nesten 2700 medlemmer. Klubben har en 

profesjonell svømmeskole avdeling som lærer over 3000 barn og bli trygge i vann hvert år. 

Klubben er blitt kåret av Norges Svømme Forbund (NSF) som Norges beste sportslige klubb 

5 ganger de siste 7 år. Senest for sesongen 2015/2016.  

 

Klubben har siden vi overtok driften av Lambertseter Svømmehall i 2004, hatt en enorm 

utvikling, med mer enn dobling av antall medlemmer og konkurranse svømmere.  

Klubben har en solid økonomi. 

 

Dette er en nyopprettet stilling som i dag er på 60 %. Lambertseter svømmeklubb er i stadig 

utvikling, her er det muligheter for å påvirke rollen til å kunne bli noe mer. 

Det vil også være muligheter å jobbe som instruktør i tillegg. 

 

 

Hovedarbeidsoppgaver: 

 Administrere, planlegge og sikre god gjennomføring av alle aktiviteter i 

svømmeskolens rekruttavdeling. Rekruttavdelingen består av barn i 8-11 års alderen 

som er på videregående nivå. 

 Ta imot henvendelser fra skoler og andre som ønsker å leie instruktører til skolesvøm 

eller svømmekurs. 

 Sikre at vi til enhver tid har dyktig kvalifiserte instruktører. 

 Utarbeide bemanningsplaner 

 Arbeide i tett samarbeid med svømmeskolen ansvarlige begynnernivå. 

 Stillingen har noe kveld og helge arbeide.  

 En varierende arbeidsdag med flere ulike oppgaver. 

 

Kvalifikasjoner: 

 God ordenssans og dyktig administrative egenskaper. 

 Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig. 

 Gode IT kompetanse. Gode kjennskaper til bruken av Office pakken. 

 Tar eierskap i arbeidsoppgaver. 

 Trives med team arbeide samtidig som du kan ta selvstendige avgjørelser.  

 Håndtere flere «baller» i lufta på en gang. 

  

 

Vi tilbyder. 

 En god lønn som matcher dine kvalifikasjoner. 

 En hyggelig og hektisk arbeidshverdag med gode kollegaer. 

 Gode kontor fasiliteter med moderne IT løsninger. 

 Opplæring der det er nødvendig. 

 En klubb med tydelig ambisjoner både administrativ og sportslig.  
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 En klubb i rivende utvikling. 

 Fast arbeidstid, men med noe fleksitids muligheter. 

 En klubb med god og sikker økonomi. 

 

 

 

 

 

 

” Sammen mot toppen” 
 

 

 

 

Søknad sendes snarest og senest 30. November til Frank Pedersen e-post frank@lsvk.no 

eller ta kontakt på mobil 47250327. Tiltredelse 1. januar 2017 eller tidligere.  

 

 

 

Svømmehilsen 

Frank Pedersen 

Lambertseter SK & Bad. 

Sportssjef & Daglig Leder 

Mobil: 47250327, Epost: frank@lsvk.no 
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