
 

  
Aktivitetsansvarlig  

Tromsø Svømmeklubb søker engasjert Aktivitetsansvarlig i fulltidsstilling (100%), som kan videreutvikle og 

styrke klubbens opplæringstilbud og øke aktiviteten. Aktivitetsansvarlig vil ha det fulle ansvaret for å utvikle 

klubbens tilbud på dagtid, både eksisterende og nye. Stillingen vil inngå i lederteamet. 

All svømmeopplæring gjennomføres i tråd med de prinsipper Norges Svømmeforbund har lagt til grunn i Norges 

Svømmeskole.  

Klubben er i kontinuerlig utvikling og inne i en spennende tid – bli med 

Arbeidsoppgaver   

• Utvikle klubbens tilbud på dagtid (herunder, ikke begrenset, barnehage, baby- og småbarn) 

• Være instruktør for klubbens tilbud på dagtid  

• Søknad og rapportskriving  

• Bistå daglig leder med administrative oppgaver 

• Bistå med oppdatering webside og utvikling av denne 

• Markedsføring av dag- kveldstilbud 

• Rekruttere og følge opp instruktører i samarbeid med svømmeskoleansvarlig  

• Bistå på arrangementer ved behov  
  

Ønskede kvalifikasjoner  
• Svømmefaglig kompetanse  

• Engasjert og liker å ta initiativ  

• Liker å jobbe med barn og unge  

• Mål- og resultatorientert  

• Strukturert, selvstendig og serviceinnstilt  

• Gode kommunikasjons- / pedagogiske evner som skaper glede, mestring og motivasjon  

• Gode samarbeidsevner og like å jobbe i team  

• Evne til å utvikle seg selv og sine kollegaer  

• God IT-forståelse og kan raskt sette seg hurtig inn i gjeldende systemer  

• Utdannelse og erfaring innen idrett og fysisk aktivitet, opplæring  

• Erfaring fra administrasjon og ledelse  

  

Vi tilbyr  
• Konkurransedyktige betingelser  

• Kurs og utdanning som svømmeinstruktør gjennom Norges Svømmeforbund  

• Kurs innen livredning og bruk av hjertestarter  

• Godt arbeidsmiljø  

• En klubb i stor utvikling som setter kompetanseheving høyt  

• Spennende, engasjerende og inkluderende arbeidsmiljø  
 
Jobben krever politiattest uten merknader og at du kan kommunisere på flytende norsk og engelsk 

  

Arbeidssted  
Tromsøbadet  
  

Arbeidstid  
Fleksibel arbeidstid etter avtale, men faste vakter på dag og kveld må påregnes  
Om spørsmål kan daglig leder Rune Thyholdt kontaktes på epost rune@tsksvomming.no   
Søknad med CV sendes til daglig leder på epost rune@tsksvomming.no   
Frist er 15. januar 2021 
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Om Tromsø Svømmeklubb  
 

Tromsø Svømmeklubb er Nord-Norges største svømmeklubb med over 1 800 medlemmer. Klubben har en 
administrasjon på 3, øker nå til 4.  
Vi er i en rivende utvikling, både sportslig og organisatorisk. Vårt tilholdssted og våre aktiviteter vil bli på 
Tromsøbadet og ved St. Elisabeth senteret.   
 

Vi tilbyr et engasjerende miljø i en klubb som øker kompetansen og aktiviteten i vann. Vi tilbyr aktiviteter fra du 
blir født og fram til livets slutt. Svømmeklubben skal bidra til at alle kan drive vannaktivitet uavhengig av alder, 
nivå og mål.    
 

Tromsø Svømmeklubb leverer i dag instruktører og kompetanse inn til barnehage og skole (dagtid) samt at vi 
har egne kurs for private (kveldstid).   
 

Klubben vil på sikt også tilby aktiviteter innen stup, synkron, Open Water, villivann, vannpolo og minipolo.   
Aktivitetene innen Norges Svømmeskole, baby og småbarns svømming vil nå økes, mens masters og 
svømmesports-aktivitetene vil fortsette.   

 


