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Stavanger Svømmeklubb er i dag Norges største svømmeklubb 

med 4000 medlemmer. Klubben ble stiftet i 1910 har en lang og 

stolt historie med sterke tradisjoner, definerte verdier og solid 

økonomi.  

Vi er en klubb med svømmere årgangene Rekrutt, LÅMØ, ÅM, 

UM, Junior, Senior og Elite, i tillegg til svømmere som 

representerer Norge i internasjonale mesterskap. 

Klubben gir barn, ungdom, funksjonshemmede og voksne 

muligheten til å lære, trene, konkurrere og utvikle seg i et trygt, 

sunt og inkluderende miljø.  

Klubben holder kurs for innbyggere, skoler, barnehager, klubber, 

foreninger og andre interesserte. Vårt kurstilbud er utarbeidet av Norges Svømmeforbund i regi av 

Norges Svømmeskole.  

Klubben har en daglig leder, en administrasjonsmedarbeider, en svømmeskoleansvarlig, en sportssjef, 

5 fulltidsansatte trenere, samt en rekke deltidsansatte gruppetrenere og svømmeinstruktører. 

Hovedmål for Stavanger Svømmeklubb er at vi skal være den foretrukne svømmeklubben i Rogaland. 

En svømmeklubb der de beste svømmerne ønsker å være og mennesker kommer for å lære å 

svømme. 

Norges største svømmeklubb søker 

Fagleder Svømmeskolen 

Stavanger Svømmeklubb søker en engasjert fagleder i fulltidsstilling som kan videreutvikle og styrke 

klubbens posisjon som foretrukken leverandør av svømmeopplæring i Stavanger. Fagleder vil ha det 

operative ansvaret for den faglige kvaliteten av klubbens opplæringstilbud (svømmekurs, 

skolesvømming, barnehagesvømming og prosjekter), samt oppfølging og utvikling av klubbens 

instruktører. Fagleder skal sikre at all opplæring i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene 

Norges Svømmeforbund har lagt til grunn i Norges Svømmeskole. Svømmeopplæringen omfatter barn, 

ungdom og voksne. 

Hovedoppgaver 

• Organisere, følge opp og utvikle instruktører – herunder sørge for rett bemanning av kurs, at 

instruktører har nødvendige kurs og sertifiseringer.  

• Kvalitetssikre klubbens kurstilbud gjennom å planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere kurs  

i henhold til metodikk i Norges Svømmeskole. 

• Samarbeid med svømmeklubbens sportssjef ifm. overgang fra svømmeskole til klubbens trenings- 

og konkurransegrupper. 

• Rekruttere nye instruktører og følge opp disse. 

• Personaloppfølging. 

Kvalifikasjoner  

• Pedagogisk utdannelse innen idrett, fysisk aktivitet, kroppsøving eller tilsvarende. 

• Erfaring og/eller kjennskap til norsk svømming/svømmeopplæring. 

• Erfaring innen opplæring/pedagogikk. 
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• Gode IT-kunnskaper (Microsoft Office). 

• Sertifikat bil. 

 

Personlige egenskaper 

• Mål- og resultatorientert. 

• Engasjert og proaktiv. 

• Strukturert, selvstendig og serviceinnstilt.  

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 

• Gode lederegenskaper og viser god evne til å utvikle kollegaer. 

• Gode pedagogiske evner som skaper glede, mestring og motivasjon. 

Arbeidssted 

Idrettens Hus (Viking stadion), Gamle Jåttåvågen 7, 4020 Stavanger og bassenganlegg i Stavanger. 

Arbeidstid 

Fleksibel arbeidstid etter avtale, med kontortid dagtid og utegående aktivitet ettermiddag/kveld. 

Type stilling 

Fast stilling 100 %. 

Lønn 

Etter avtale. 

Søknad 

En begrunnet søknad, samt CV, rettes til: 

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=140323607 

Søknadsfrist 

7.6.2020. Alle søknader blir behandlet konfidensielt. 

Kontaktinformasjon 

Åge Olsen, daglig leder 

Mobil: +47 97 12 59 81 

Epost: post@stavangersvommeklubb.no  

 

Monica Martinsen. Svømmeskoleansvarlig 

Mobil: +47 482 03 405 

Epost: monica@stavangersvommeklubb.no  
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