
   
 

               

Bergkameratene, BK-Svømming, søker ny hovedtrener 
 

Bergkameratene, BK-Svømming, er svømmeklubben på Kongsberg i Buskerud fylke.  Klubben har omkring 

90 aktive medlemmer, i tillegg har vi et aktivt masters miljø og svømmeskole. BK-Svømming har utøvere 

på alle nivåer, fra rekrutter til medaljevinnere i årets norgesmesterskap for Junior, funksjonsfriske og para. 

Klubben gir et tilbud både til de som ønsker trening i et sosialt miljø, og de som ønsker å satse mot toppen. 

I høst ble Glitre Svømmeklubb opprettet som et samarbeid mellom klubbene i Buskerud krets. Hensikten 

med denne nysatsningen er å styrke kretsen og forbedre tilbudet til de beste svømmerne våre. BK-

svømming inngår i denne satsningen, og samarbeidet med andre klubber i kretsen og deres hovedtrenere 

vil være en viktig oppgave for ny hovedtrener. 

Vi søker ny hovedtrener i 100% stilling med planlagt oppstart fra Mai/Juni 2018, tilpasninger kan diskuteres 

etter behov. Hovedoppgavene som ligger til stillingen er: 

• Overordnet ansvar for klubbens sports- og konkurransevirksomhet, herunder årsplanlegging og 

terminlister for alle 

• Faglig autoritet innenfor det sportslige i klubben, både på land og i vann 

• Daglig treneransvar for klubbens to øverste partier, samt deltagelse på stevner og treningsleire 

• Administrative oppgaver knyttet til trening, stevner og treningsleire/samlinger 

• Leder for trenergruppen, herunder trenerturnus, veiledning og opplæring av trenere 

• Hovedtrener rapporterer til styret 

Hos vår nye hovedtrener vektlegger vi blant annet følgende: 

• Dokumentert faglig kompetanse, både teoretisk og praktisk 

• Du har evne til å motivere og engasjere, er punktlig og strukturert 

• Du er raus og inkluderende, samtidig som du er tydelig og trygg i din rolle 

• Du er god på kommunikasjon, og har gode pedagogiske evner 

• Du er fleksibel, da arbeidet foregår utenfor normal arbeidstid, inklusiv helger 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i en solid klubb med stor treningsiver og godt miljø. 

Hvis du er vår nye hovedtrener, send en søknad med CV til spu@bksvomming.no 

Har du spørsmål til stillingen, kontakt Erik Pedersen 950 76 858 eller Nils Ivar Pedersen 941 48 865 


