
 

Tromsø svømmeklubb, TSK, søker ny trener 

Tromsø svømmeklubb er Nord-Norges største svømmeklubb. Klubben har over 600 medlemmer og av 

disse er 350 aktive. Klubben består av 5 partier, A-, B-, C-, D-, E og rekrutt- partier. I tillegg er det en aktiv 

mastergruppe. Det trenes fra 2 til 9 økter i Stakkevollan svømmehall. Klubben har 8 trenere, hvorav en 

er hovedtrener med koordineringsansvar. Alle trenerne unntatt hovedtrener er timeansatt. I tillegg til 

trening arrangerer klubben svømmekurs på Mortensnes skole fire kvelder per uke. 

Klubbens visjon er at TSK skal være Nord-Norges ledende svømmeklubb og bidra til å utvikle svømming 

til en betydelig bredde- og konkurranseidrett. Vårt motto er: trygghet – trivsel – tilhørighet. 

Vi tilbyr et engasjerende miljø i en klubb i stor utvikling både når det gjelder antall medlemmer og nivå. 

Vi vil også i løpet av 2019/2020 starte trening i det nye Tromsøbadet med fasiliteter som blant annet 

inkluderer et 10x50m basseng. Rett kandidat vil kunne være med på å utvikle Tromsø til nok en gang bli 

et kraftsenter i norsk svømming.  

Vi søker etter ny trener på timebasis hvor arbeidsmengde sannsynligvis vil utgjøre 30 - 50 % stilling.  

Stilingen vil være under ledelse av vår hovedtrener med planlagt oppstart fra august 2018.  

Hovedoppgavene er følgende: 

• Hovedansvar for klubbens C-parti i tett samarbeid med hovedtrener. 

• Daglig treningsansvar for C-partiet, samt deltagelse på alle gruppens stevner, samlinger og 

treningsleirer. 

• Delta i planlegging og arrangering av stevner, leire og arrangementer i regi av klubben. 

• Jevnlig kontakt med hovedtrener. 

• Bistå hovedtreneren som vikar om nødvendig. 

• Arbeidsmengden kan ved behov, og ønske fra den som tilsettes, økes.  

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

• Brennende engasjement for å utvikle klubben og klubbens utøvere. 

• Evner å se utøverne. Skape treningsglede, gode holdninger og oppnå resultater. 

• Positiv, miljøskapende, løsningsorientert og interessert i å jobbe i team. 

• Har evne til å motivere og bidra til å skape et mestringsorientert trenings- og konkurransemiljø.  

• Dokumentert faglig kompetanse (eller villig til å ta dette), både teoretisk og praktisk. 

• Gjerne høyere utdanning innen idrett (bachelor eller master) 



Vi kan tilby: 

• Lønn etter avtale. 

• Motiverte utøvere som synes svømming er gøy.  

• En klubb i utvikling. 

• Tilpasning av arbeidstid slik at trenerjobben kan kombineres med f.eks. utdanning.  

• En spennende tid i forbindelse med at Tromsøbadet tar form.  

 

Søknadsfrist 18. juni 2018 

Søknad med CV sendes til daglig leder/hovedtrener Magnus Klæboe Nordgård 

tromsoswimclub@gmail.com og styreleder Kjetil Sagerup styreledertsk@gmail.com  

Spørsmål om stillingen kan rettes til Magnus Klæboe Nordgård på 92 08 72 18. 
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