
Sandnes Svømme- og Livredningsklubb (SSLK) søker ambisiøse 
svømmetrenere til fulltidsstillinger 
 

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb er en fremgangsrik svømmeklubb som gjennom 
systematisk innsats har tatt steget fra en regional svømmeklubb til å bli en svømmeklubb 
med ungdoms-, junior- og senior konkurransesvømmere som tar medaljer i alle valører 
på alle nivåer i nasjonale mesterskap. Vi satser hardt for å etablere oss som en av de 
toneangivende klubbene i Norge.  

Vi ønsker nå å styrke satsingen ytterligere, og vi søker to heltids svømmetrenere som vil 
gå inn i et helhetlig trenerteam som sammen vil håndtere alle klubbens svømmere og 
partier. Vi er som sagt en svømmeklubb med klare målsetninger og betydelige 
ambisjoner, og vi håper å tiltrekke godt kvalifiserte søkere. Dersom du er en av disse vil 
vi gjerne sette oss ned sammen med deg for å finne den riktige rollen for deg. 

Vi søker derfor etter deg som vil være med å videreutvikle klubben, og kan tilby 100% 
stilling som trener hos oss.  

Vi kan tilby: 

 En spennende klubb i rivende utvikling, som tror på investering i kompetanse og 
utviklingstiltak for trenere for å sikre videre suksess 

 Konkurransedyktig lønn og betingelser etter avtale 
 Engasjerte og motiverte svømmere 
 Gode fasiliteter, med blant annet helt ny, moderne svømmehall med 10 baner 

som åpnes høsten 2020 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

 Lidenskapelig engasjement i utvikling av svømmere og klubb 
 Kunne arbeide selvstendig og i team med andre trenere 
 Evne til å se enkeltsvømmere, motivere, engasjere, sette mål og levere resultater 
 Gode kommunikasjonsevner som skaper glede, samhold og respekt 
 Skape trenings og mestringskultur, som gir svømmerne best mulig forutsetning for 

å nå sine mål 
 Gode muntlige og skriftlige kommunikasjons egenskaper (på norsk) 
 Dokumentert faglig kompetanse/erfaring 
 Godkjent vandel 

Ansettelsesformen vil være tidsbegrenset arbeidskontrakt. Tiltredelse eller etter avtale. 

Skriftlig søknad med CV eller spørsmål om stillingen sendes på e-post: leder@sandnes-
slk.com så snart som mulig, senest 15. juli 2020.  


