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SK Speed er en godt etablert klubb med totalt over 1200 medlemmer som holder til i Oslo 

Vår svømmegruppe består av flere grupper trenings- og konkurransepartier. 

Vi har pt syv trenere som jobber i våre konkurransepartier. 

Vi har de siste årene hatt stor sportslig fremgang og er en av landets tre beste klubber på LÅMØ  

i 2018 og 2019 og forventer en sportslig fremgang også i årene fremover. 

 
Vi søker trener til vårt C parti i konkurranseavdelingen fra høsten 2019.  

 
C gruppa består av barn og unge i alderen 12 til 14 år som trener fem/seks ganger i uken. 

 

Arbeidsoppgavene er som følger 

Følge opp utøverne på treninger, stevner og treningssamlinger 

Inngå som en del av klubbens samlede trenerteam og delta på trenermøter , konferanser o.l 

Herunder jobbe aktivt sammen med de øvrige trenerne på områder treningsplaner samt utvikle 

svømmesporten i egen klubb og i ett større bilde. 

Bidra til et å opprettholde og videreutvikle ett godt klubb- og arbeidsmiljø, herunder kontakt 

med foresatte, utøver, klubbens administrasjon, styrer og frivillige. 

 

 

Kvalifikasjoner og egenskaper  

Vi søker en person som brenner for og har kunnskaper inn mot svømming , enten i form av 

egen erfaring som svømmer og eller i kombinasjon med svømmefaglig bakgrunn som trener ( 

gjerne trener 1 utdanning )  

Godt humør , samarbeidsevne og stå på vilje er egenskaper vi vektlegger. 

 

Arbeidstiden er stort sett på kveld og helg. 

For å oppnå større timesbrøk kan dagtidsjobb som instruktør kombineres med  

treneroppgaven. 

 

Lønn etter avtale 

Søknadsfrist 15 mai 2019  

Søknad med cv og evnt referanser sendes til dagligleder@sk-speed.no  

 

Har du spml før du sender inn en søknad bare kontakt med vår hovedtrener Kristian Thorsvald 

på  913 45 764 kristian.thorsvald@sk-speed.no eller undertegnede 

 

Alle søknader behandles konfidensielt 

MVH 

 

Kristian Austveg 

Daglig leder SK Speed  

415 79 475 

dagligleder@sk-speed.no  
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