
 
 

Bærumsvømmerne er en av Norges største svømmeklubber med totalt over 300 svømmere i 

treningsgrupper og en utstrakt kursvirksomhet for over 1700 barn, unge og voksne. Vi er en 

eliteklubb og arbeider målrettet med å utvikle fremtidens svømmetalenter, fra første 

svømmetak til elitenivå.  

Bærumsvømmerne har 10 ansatte i fulltidsstillinger og over 40 instruktører/trenere i 

deltidsstillinger. Vår administrasjon har kontor på Hundsund Bad på Snarøya, og vi har 

aktiviteter i 3 bad i Bærum. Ved større arrangementer har vi i tillegg glede av over 100 

engasjerte og motiverte foreldre som bidrar som frivillige. Les mer om oss på 

www.barumsvommerne.no 

Miljø, mestring og mangfold gjør oss til vinnere 

Daglig leder 

Et hjerte for idrett, interesse for mennesker og en god forretningsforståelse vil være en god 
kombinasjon i denne stillingen. Vi har en kompetent og engasjert stab som organiserer og 
gjennomfører kurs, treninger og samlinger og som sikrer nødvendig informasjon og dialog 
med foreldre og utøvere, blant annet gjennom digitale plattformer. 

Arbeidet fordrer selvstendig initiativ og en praktisk innstilling for å håndtere bredden av 
oppgaver som stillingen inneholder. Dette er også noe av det som gjør stillingen variert og 
utfordrende. 

Ansvar og arbeidsoppgaver: 

 Totalansvarlig for daglig drift, herunder økonomi, marked og organisasjon 

 Rapportering til styret 

 Overordnet ansvarlig for sportslig utvikling av utøvere på alle nivåer 

 Representere BSV i større arrangementer 

 Håndtere og dra nytte av gjeldende offentlige støtteordninger 

 Utvikle planer for videreutvikling av BSV og realisere disse 

 Ansvarlig for at driften er i henhold til gjeldende regler og forskrifter 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

 Høyere utdannelse, gjerne med økonomisk fokus 

 Ledererfaring, gjerne fra organisasjonsarbeid 

 Interesse for arbeid med ideelt formål 

 Initiativrik og motiverende 

 Tålmodig, diplomatisk og løsningsorientert 

 Arbeide godt både selvstendig og sammen med andre  

 Arbeide nøyaktig og strukturert og ha meget stor gjennomføringsevne 

Vi tilbyr: 

 Svært varierte og utfordrende arbeidsoppgaver 



 
 

 Hyggelig og engasjert arbeidsmiljø  

 Konkurransedyktige pensjons-, lønns- og forsikringsordninger 

 Fleksibel arbeidstid 

Stillingen rapporterer til et aktivt og engasjert styre. Bærumsvømmerne krever gyldig 

politiattest. Arbeidssted er Hundsund Bad på Snarøya. Stillingen vil kunne medføre noe 

arbeidsrelatert reise og aktiviteter, også utenom ordinær arbeidstid. 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver i Nye Ansatte AS Lars Hagen 
(mob. 90 999 000) eller styreleder Margrethe Smith (mob. 97192949). Alle henvendelser 
blir behandlet konfidensielt og vil bli håndtert etter gjeldende regler. 

 


