
 
 

 

Ledig stilling som hovedtrener i Malvik IL svømming. 

 

Malvik IL svømming er en del av Malvik Idrettslag. Svømmeavdelingen har rundt 60 aktive 

medlemmer. Svømmerne våre er delt i fire grupper, A, B C og D, og inkluderer alt fra 

nybegynnere i D gruppen til erfarne stevnedeltakere med ambisjoner om å hevde seg på 

nasjonalt nivå i A gruppen. I tillegg driver avdelingen Svømmeskole, som sikrer oss god 

rekruttering. 

  

Da vår nåværende hovedtrener må prioritere andre oppgaver, søker vi herved etter ny trener. 

Hovedtrener i Malvik IL svømmeavdeling vil primært ha ansvar for A gruppen. I tillegg må 

det påregnes deltagelse i planleggingsarbeid mht. klubbens sportslige aktivitet og utvikling. I 

ansettelsen vil vi legge vekt på følgende: 

- Praktisk erfaring som trener 

- Formell kompetanse  

- Egen erfaring fra konkurransesvømming 

- Selvstendighet og initiativ 

- Tydelighet og systematisk jobbing 

 

Arbeidssted er i hovedsak i Hommelvik svømmehall. I tillegg kommer deltakelse på stevner i 

Midt-Norge, noen større nasjonale stevner og andre aktuelle arrangement som LÅMØ og 

UM/NM. Det kan også påregnes noe arbeid i forbindelse med treningsleir/samlinger. 

 

Arbeidstid vil variere gjennom året. Fast arbeidstid i skoleåret vil være ca 8 timer pr uke med 

ledelse av svømmetreninger. Treningene går på ettermiddag/kveld mandag, tirsdag, onsdag og 

torsdag. I tillegg kommer stevner og treningssamlinger. Til sammen et omfang tilsvarende ca 

20 – 30 % stilling. Det er muligheter for tilpasning etter kapasitet og kompetanse. Vi er også 

åpen for at stillingen kan fylles av et trenerteam.  

 

Stillingen lønnes etter avtale, timelønnsats fastsettes ut ifra erfaring og kompetanse.  

Du må være over 18 år, sertifikat for bil er en fordel. Ved ansettelse kreves politiattest og 

gyldig livredningsprøve. Livredningsprøven dekkes av klubben.   

 

Malvik IL svømming er en godt etablert svømmeklubb med et inkluderende miljø både i 

svømmegruppen og i den øvrige organisasjonen. Vi er en klubb i utvikling, vi har gode 

muligheter for videre vekst og ønsker oss flere entusiaster med på laget. Hvis du har lyst til å 

bli med i gjengen vil vi gjerne ha søknad/cv fra deg. 

 

Ved interesse eller behov for utfyllende informasjon, ta kontakt pr mail eller på telefon: 

      

Heidi Steen        

Styreleder Malvik IL Svømming 

Tlf 95167168 

Mail: malvikilsvom@gmail.com 
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