
 
 

NORDLYSBYEN SVØMME- OG TRIATLONKLUBB SØKER 
TALENTUTVIKLER/HOVEDTRENER I SVØMMING 

 
Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb i Alta ble etablert i oktober 2015. Klubben skal 
skape et godt miljø for svømming, fra bredde til topp, samt utvikle et levende 
triatlonmiljø. Etter ett år har vi vokst til over 200 medlemmer, der de fleste medlemmene 
er barn som driver med svømming. Klubben opplever stor vekst og ønsker å finne deg som 
har et brennende engasjement for å utvikle barn og ungdom innen svømming, samt 
videreutvikle og styrke klubben. 
 
Alta er en spennende by i stor utvikling og befolkningsvekst. Alta videregående skole har 
tilbud om bredde- og toppidrett for elever fra hele Finnmark fylke, og UiT Norges arktiske 
universitet tilbyr blant annet studier innenfor idrett og friluftsliv. I 2011 åpnet 
Nordlysbadet, et topp moderne badeland, noe som gir oss svært gode treningsfasiliteter 
 
Vi søker nå en talentutvikler, som kan være med på å utvikle våre målbevisste ungdom til 
gode junior- og seniorsvømmere. Rette vedkommende gis også muligheten til å være med 
på å bygge strukturen rundt og trene barnepartiene. Vi ser gjerne at du er kreativ og 
visjonær og derfor kan bistå styret i klubbutviklingen og/eller markedsarbeid.  
 
Stillingen vil innebære tett samarbeid med dagens hovedtrener Tom Eirik Olsen. 
 
Vi søker en person som har følgende kvalifikasjoner: 

 Er engasjert, profesjonell og skaper motivasjon hos unge utøverne. 

 Som kan dokumentere god svømmefaglig kunnskap, herunder utdannelse og 
erfaring. 

 Innehar gode administrative egenskaper. 

 Jobber godt i team. 

 Forstår klubbverdier og har holdninger som videreutvikler klubbsamholdet. 
 
Vi kan tilby: 

 En ny og spennende klubb du kan være med på å utvikle. 

 Et motivert ungdomsparti med høye utviklingsmål. I tillegg har vi et stort og 
voksende barnemiljø. 

 Vår fantastiske treningsarena Nordlysbadet som arbeidssted. 



 Tett kommunikasjon og samarbeid med hovedtrener og styret 

 Muligheter for arbeidsoppgaver innen trening, administrasjon eller markedsarbeid ut 
fra kvalifikasjoner 
 

For den rette person vil stillingen by på gode utviklingsmuligheter både når det gjelder 
stillingsprosent og lønn. For tiden ser vi for oss en stilling i størrelsen 30-50 %.  
 
Søknadsfrist snarest og senest 13. januar 2017. Søknad med CV sendes til 
post@nordlysbyenstk.no 
 
Tiltredelse etter avtale. Politiattest vil innhentes før tiltredelse. 
 
Spørsmål kan rettes til Tom Eirik Olsen på telefon 920 98057.  
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