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Administrativ leder Svøm Stavanger og 
Hovedinstruktør Svøm Stavanger 
 
Om Svøm Stavanger 
Svøm Stavanger er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune, Norges 
Svømmeforbund og svømmeklubbene i Stavanger om svømmeopplæring i Stavanger 
kommune. I første omgang skal det gjennomføres et pilotprosjekt med svømmeopplæring 
for elever i 2. og 4. trinn. Svømmeopplæringen skal foregå i Stavanger kommune. 
 
I forbindelse med pilotprosjektet Svøm Stavanger søker Norges Svømmeforbund etter 
administrativ leder for Svøm Stavanger i 35% stilling og hovedinstruktør Svøm Stavanger i 
20% stilling. Stillingene kan kombineres eller besettes hver for seg. Stillingene er midlertidige 
engasjementer frem til 30. juni 2021. Tiltredelse administrativ leder/kombinert stilling 1. juni 
2020, ved delt stilling tilsettes hovedinstruktør 1. august.2020. 
 
Administrativ leder 
 
Arbeidsoppgaver: 

• Administrasjon av samarbeidsprosjektet Svøm Stavanger i Stavanger kommune 
• Kommunikasjon med Stavanger kommune og de skolene som er omfattet av 

pilotprosjektet 
• Kommunikasjon med svømmeklubbene som er involvert i pilotprosjektet 
• Instruktørbemanning til undervisningen i samarbeid med klubbene 
• Dokumentasjon og oppfølging av elevenes ferdigheter 
• Rapportering til Stavanger kommune 
• Budsjettering og økonomioppfølging 
• Planlegging og fordeling av bassengressurser og bemanningsressurser 

 
Egenskaper: 

• Må kunne håndtere flere oppgaver til samme tid 
• Lederegenskaper 
• Liker å arbeide med prosjekter 
• Bør ha god kjennskap til svømmeopplæring ihht Norges Svømmeskole 

 
Kvalifikasjoner: 

• Utdanning og erfaring innen ledelse og administrasjon 
• Utdanning og erfaring innen svømmeopplæring 
• Erfaring med prosjektledelse 
• Behersker IT-verktøy 
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• Gode kommunikasjonsegenskaper skriftlig og muntlig 
• Politiattest uten anmerkninger må kunne fremvises 

 
Arbeidstiden er stort sett innenfor normal arbeidstid, men det må påregnes noe kvelds- og 
helgearbeid.  Det tilbys konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsavtaler. 
 
Hovedinstruktør Svøm Stavanger 
 
Arbeidsoppgaver: 

• Overordnet svømmefaglig ansvar i Svøm Stavanger 
• Tilrettelegge for god sammensetning av grupper med elever 
• Tett samarbeid med administrativ leder for Svøm Stavanger og svømmeansvarlige 

lærere fra skolene 
• Delta i undervisning i vannet ved behov 

 
Egenskaper: 

• Må kunne håndtere flere oppgaver til samme tid 
• Lederegenskaper 
• Pålitelig og samarbeidsvillig 
• Fleksibel 

 
Kvalifikasjoner: 

• Minimum utdanning som videregående instruktør i regi av Norges Svømmeforbund 
• Minimum 2 års erfaring som instruktør 
• Behersker IT-verktøy 
• Gode kommunikasjonsegenskaper skriftlig og muntlig 
• Politiattest uten anmerkninger må kunne fremvises 

 
Arbeidssted: Stavanger. Det tilbys konkurransedyktig lønn, pensjons- og forsikringsavtaler. 
 
 
Søknad for begge stilingene sendes til Norges Svømmeforbund, post@svomming.no. Merk 
søknaden med «Administrativ leder Svøm Stavanger» ,«Hovedinstruktør Svøm Stavanger» 
eller «Kombinert stilling Svøm Stavanger». Søknadsfrist: snarest og innen 30. April 2020.  
Kontaktperson: Hanne-Guri Arnesen, tlf 902 98 561 


