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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 

Trener Medley/Bredde 

Stavanger Svømmeklubb søker en engasjert og motivert trener i 100 % stilling som vil jobbe med 

klubbens medleysvømmere fra rekrutt til junior/senior. Trener vil ha koordineringsansvar for klubbens 

breddeavdeling, som innebærer et tett samarbeid med klubbens konkurranseavdeling, samt sportssjef 

og øvrige trenere. Stavanger Svømmeklubb arbeider under visjonen «mestring i svømming og i livet.» 

Dette betyr at vi skal være en klubb for de som vil lære å svømme, de som vil trene svømming, de som 

vil konkurrere og de som vil bli best. Klubben er definert som eliteklubb av Norges Svømmeforbund. 

Hovedoppgaver 

• Planlegge, gjennomføre og evaluere treninger, konkurranser og leirer, samt følge opp svømmere i 

gruppen. 

• Utvikle kort- og langsiktige treningsplaner og mål for gruppen i samsvar med klubbens sportslige 

plan. 

• Tilpasse trening, konkurranser og leirer som ivaretar den enkelte svømmers behov for individuell 

oppfølging. 

• Planlegging og gjennomføring av svømmeopplæring for 1-2 grunnskoler kan bli aktuelt. 

Kvalifikasjoner  

• Utdannelse innen idrett, fysisk aktivitet, kroppsøving eller tilsvarende. 

• Svømmefaglig kompetanse – Trener 2 eller høyere. Erfaring kan kompensere for manglende 

formalkompetanse 

• Erfaring som svømmetrener.  
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Personlige egenskaper 

• Evne til å skape glede, mestring og motivasjon.  

• Engasjert, positiv, ambisiøs, læringsvillig og løsningsorientert.  

• Stort engasjement for å utvikle barn og ungdom innen svømming.  

• Evne til å samarbeide med andre for å oppnå felles målsetting. 

• Gode pedagogiske evner. 

• Er serviceinnstilt og strukturert. 

• Samarbeidsorientert og god på kommunikasjon med utøvere og foresatte. 

 

Vi tilbyr 

• En spennende og utfordrende stilling. 

• En langsiktig sportslig satsing. 

• Godt arbeidsmiljø i en veldreven svømmeklubb. 

Arbeidssted 

Svømmehaller i Stavanger kommune, samt øvrige bassenger iht. terminliste (stevner/leirer). 

Arbeidstid 

Arbeidstid iht. arbeidsplan (25t praksis i svømmehall og 12,5t til planlegging, møter og administrasjon) 

Type stilling 

Midlertidig stilling i 100 % i perioden 1.8.2020 – 31.07.2022 

Tiltredelse etter avtale. Politiattest er nødvendig i henhold til barneidrettsbestemmelsene. 

Lønn 

Etter avtale. 

Søknad 

En begrunnet søknad, samt CV, rettes hit: 

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=179478081  

Søknadsfrist 

7.6.2020. Alle søknader blir behandlet konfidensielt. 

Kontaktinformasjon 

Åge Olsen, daglig leder 

Mobil: +47 97 12 59 81 

Epost: agol@stavangersvommeklubb.no  

Finn Zachariassen, sportsjef 

Mobil: +47 92 02 89 92 

Epost: finn@stavangersvommeklubb.no  
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