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Dyktige medarbeidere søkes til  
Skedsmo Svømmeklubb 

 
Skedsmo Svømmeklubb er en liten klubb i positiv utvikling og søker etter hovedtrener og 
instruktører til svømmekurs. 
Våre treningstider og kurs er på ettermiddag/kveld. Hovedaktivitet er lagt til Asak skole på 
Leirsund i Skedsmo.  
 
Hovedtrener  
Klubben søker etter en person som ønsker å utvikle denne stillingen. Stillingsandel er ca 40%. 
Tiltredelse helst fra 01.03.2017. 
Ansvarsområder 

- Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre treninger for hovedpartiet 
- Ha en åpen og god dialog med utøvere og foreldre 
- Etablere, lede og utvikle et kompetent trenerteam 
- Oppfølging av svømmere på stevner og treningssamlinger 
- Bidra til den sportslige utviklingen i klubben 
- Delta på relevante kurs og videreutdanning 
- Planlegge og koordinere sportsåret for svømmere og trenere  

 
Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

- Faglig kompetanse og erfaring som svømmetrener 
- Gode kommunikasjonsevner som skaper glede, mestring og motivasjon 
- Evne til å skape glede, mestring og motivasjon 
- Engasjert, ambisiøs og resultatorientert 
- Evne til å se den enkelte svømmers behov og gi jevnlige individuelle tilbakemeldinger 
- Stort engasjement for å utvikle barn og ungdom innen svømming 
- Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig 

Søker må ha sertifikat og disponere bil. 
 
 
Instruktør: 
Ansvarsområder 

- Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av svømmekurs 
 

Ønskede kvalifikasjoner og personlig egenskaper: 
- Over 18 år 
- Gjennomført nybegynnerinstruktørkurs (Norges Svømmeforbund) 
- Like å jobbe med barn 
- Gode kommunikasjonsevner som skaper glede, mestring og motivasjon 
- Gode samarbeidsevner 

 
Opplæring av Norges svømmeskoles verktøy tryggivann vil bli gitt. 
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Lønn i henhold til kvalifikasjoner / etter nærmere avtale. 
 
Nærmere informasjon om stillingene fås ved henvendelse til styret ved treneransvarlig: 
kasserer@skedsmo-svommeklubb.net eventuelt mobil 92012938. 
Høres dette interessant ut? Send søknad og CV til kasserer@skedsmo-svommeklubb.net snarest. 


