
 

 

Drammen svømmeklubb ble stiftet i 1925 og har i dag nærmere 700 medlemmer med hovedvekt på 

lavere aldersklasser. Klubben har som motto «Mer enn bare svømming» og tilbyr svømmeopplæring 

og svømmetrening på alle nivåer fra nybegynnere til utøvere på NM nivå. 

 

Drammen svømmeklubb søker svømmetrenere for yngre svømmere. Vi er en klubb i vekst og vi 

opplever at interessen for svømming er stor i vårt område. Klubben har mange utøvere som er i 

sterk fremgang. Fra høsten av har vi behov for nye trenerressurser til vårt trenerteam. Vi søker etter 

personer som er trygge på seg selv og som kan ta ansvar, og som også kan samarbeide tett med de 

andre trenerne. Vi legger stor vekt på evnen til å kommunisere med svømmerne.  Drammen 

svømmeklubb holder til på det praktfulle Drammensbadet med sin 50 meters svømmehall.  

Konkurransedyktig lønn i forhold til kvalifikasjoner og etter nærmere avtale. 

Stillingene kan tilpasses og kombineres med andre oppgaver i klubben. 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for våre trenere:  

 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av treningsopplegget for yngre svømmer, 

inkludert oppfølging på stevner og treningsleirer i inn og utland  

 Videreutvikle og implementere DSK sin utviklingstrapp for utøverne 

 Være en motivator, pådriver og tilrettelegger for å oppnå gode prestasjoner 

 Åpen og god dialog med foreldre 

 

Ønskede kvalifikasjoner:  

 God faglig kompetanse innen svømmetrening og kan vise til gode resultater, og trives med 

store forventninger til sin rolle som trener 

 Fortrinnsvis erfaring som svømmetrener inkl. styrke og basistrening  

 Engasjert, selvstendig og samarbeidsorientert  

 Positiv og løsningsorientert  

 Dedikert og lojal i forhold til klubbens målsetninger og fastsatte aktiviteter 

 Fleksibel og evner å samarbeide med andre trenere 

 Brennende interesse for utvikling av unge utøvere. For de rette kandidatene vil dette være 

en god mulighet for store faglige muligheter og utfordringer 

 Må kunne kommunisere godt på norsk 

 

Det kreves politiattest. 

Interessert? Ta kontakt med hovedtrener Ronny Skaalien på ronnyskaalien@gmail.com eller 

styreleder Børre Hilden på borre@drammensvommeklubb.no 
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