
 

Øvre Eiker Svømmeklubb (ØESK) søker etter ny Hovedtrener, 
stillingsprosent 60-100%  

Vår Hovedtrener slutter i ØESK på grunn av videreutdanning. Vi søker derfor ny hovedtrener fra 
august 2020. 

Øvre Eiker svømmeklubb ble startet i 1973. Vi har ca. 300 medlemmer hvorav 50 stk. svømmer 
aktivt på våre trenings-/og konkurransepartier.  

Våre svømmere er fordelt på følgende grupper: A, B, C, D. Klubben har i tillegg egen 
Master/Mosjonistgruppe. Klubben tilbyr svømmekurs for deltakere i alle aldre. I samarbeid med 
Øvre Eiker Kommune har vi kurs for alle skolestartere i barnehagene i kommunen. 

Klubben har sine treninger i Hokksund og Vestfossen svømmehall. 

Klubbens visjoner: Vi skal være en svømmeklubb som fremmer idrettsglede, der alle kan 
utvikle egne evner og ambisjoner. Vi skal utvikle utøvere fra grunnleggende ferdigheter i vann, 
til mestring på et internasjonalt nivå. ØESK skal være en klubb med plass for både topp og 
bredde utøvere. 

Ansvarsområder: 
- Være trener for klubbens partier 
- Veilede øvrige trenere 
- Sørge for sammenhengende utvikling i partistrukturen 

 
Oppgaver som hovedtrener: 

- Bidra til den sportslige utviklingen i klubben, slik at klubbens mål nås 
- Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og følge opp våre svømmere på A & B partiet 

gjennom sportslig utvikling; gruppevis og individuelt der utøverne er i ulike aldre med 
ulike mål 

- Planlegge, sammen med de andre instruktørene, treningen, gjennomføringen og 
oppfølging også av de lavere partiene 

- Trene, lede og inspirere utøverne til å delta i daglig trening og i lokale og nasjonale 
konkurranser  

- Delta som trener på stevner og på treningssamlinger 



Ønskede kvalifikasjoner: 
 

- Et brennende engasjement for å utvikle barn og ungdom innen svømmingen  
- Gode svømmefaglige kvalifikasjoner både teoretisk og praktisk  
- Formell trenerutdannelse, erfaring som tidligere svømmer 
- Ha evnen til å ivareta topp og ikke minst bredde  
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
- Evne til å skape gode holdninger, skape disiplin og ha evnen til å motivere og engasjere 

unge. Du er raus og inkluderende, samtidig som du er tydelig og trygg i din rolle  
- Gode pedagogiske evner, tydelige lederegenskaper  
- Serviceinnstilt og strukturert med administrativ kompetanse med god plan for arbeidet 
- Godkjent politiattest 

 
Hva klubben kan tilby:  
 

- Bidra til egen utvikling  
- Deltakelse på kurs og konferanser etter avtale 
- Konkurransedyktig lønnsnivå  
- En klubb med god økonomi som ha et stort ønske om å utvikle seg videre 

 
Søknadsfrist 01.07.2020 
 
Spørsmål om stillingen og søknad sendes til leder@oesk.no,  
evt ta kontakt med Alexandra K. Flaathen på tlf 41212403.  
 
 
 
 


