Hammerfest Svømme og livrednings klubb søker
hovedtrener i 40% stilling
Hammerfest er en by i utvikling med Melkøya som gassprodusent og all den industrien som
følger med dette. Byen kan tilby et godt kullturet tilbud for små og store i vår flotte storstue
AKS. Alle våre barne og ungdomsskoler er nyrenovert de siste 10 årene. Ny flyplass er også
under planlegging.

HSLK ble etablert i 1927, vi er en gammel og godt etablert svømmeklubb, med mye
erfaring innenfor svømmesporten. Vi har svømmere med ambisjoner om å nå langt
og vi har svømmere som ønsker og trene svømming for aktiviteten sin del. Vi skal ha
rom for alle. Vå klubb er basert på mye frivillig arbeid og mange engasjerte foreldre
og styremedlemmer. Vi har en aktiv svømmeskole med alle kursene representert
med ca.170 små og store. Vi driver i tillegg svømmeopplæring for voksne og babyer.
HSLK har i dag et A-B-C parti med ca 25 utøvere pr. i dag. Vi ønsker å styrke vår trener stab
på flere av våre partier og søker derfor en hovedtrener til klubben. Omfanget på stillingen
kan tilpasses den eller de rette kandidaten.

Hovedtrener
HSLK har siden oktober 2015 hatt en hovedtrener i 20% stilling, men vi ser at dette ikke er
nok og har da økt stillingen til 40 %, da vi er en hardtarbeidende klubb i vekst og utvikling. Vi
søker i den forbindelse ny hovedtrener i ca. 40% stilling, for å forsterke laget.
Vi søker en ambisiøs og engasjert person som ønsker å bli med å forsterke og
profesjonalisere HSLK, i både bredde og topp for å nå klubbens mål. Stillingen har mulighet
for utvikling, her tenker vi på kursing og videreutvikling.

Ansvarsområder
lingen i Svømmeklubben

aldre og med ulike målsetninger.

Hammerfest Svømme- og Livredningsklubb: HSLK, postboks 149,6900 Hammerfest, epost:post@hslk.no Org.nr: 984015364
Kontonr: 05396679207

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Like å jobbe med barn og unge

utvikle deg som trener og ha engasjement for oppgavene
Ambisiøs og ønsker å være med å utvikle klubben videre.

Vi kan tilby deg

Ved ansettelse kreves politiattest og referanse.
Høres dette interessant ut vil vi gjerne at du sender en søknad med CV til
post@hslk.no. Stillingene ønskes besatt etter avtale.
Ønsker du ytterligere opplysninger om trenerstillingene ta gjerne kontakt med leder Jørunn Iversen
på mobil 98060988
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