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Stavanger Svømmeklubb er i dag Norges største svømmeklubb 

med 3500 medlemmer. Klubben ble stiftet i 1910 har en lang og 

stolt historie med sterke tradisjoner, definerte verdier og solid 

økonomi.  

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. Klubben gir barn, ungdom, funksjonshemmede 

og voksne muligheten til å lære, trene, konkurrere og utvikle seg 

i et trygt, sunt og inkluderende miljø. 

Vi er en klubb med svømmere i årgangene Rekrutt, LÅMØ, ÅM, UM, Junior, Senior og Elite, i tillegg til 

svømmere som representerer Norge i internasjonale mesterskap. Klubben gir svømmeopplæring for 

innbyggere, skoler, barnehager, klubber, foreninger og andre interesserte. Vårt opplæringstilbud er 

utarbeidet av Norges Svømmeforbund i regi av Norges Svømmeskole.  

Klubben har en daglig leder, en administrasjonsmedarbeider, en svømmeskoleansvarlig, to fagledere, 

en sportssjef, 7 fulltidsansatte trenere, samt en rekke deltidsansatte gruppetrenere og 

svømmeinstruktører. 

Stavanger Svømmeklubb er i 2021 sertifisert som eliteklubb av Norges Svømmeforbund. 

Norges største svømmeklubb søker 

Elitetrener 

Stavanger Svømmeklubb har vekstambisjoner og vi må nå styrke laget. Er du en som ønsker å utvikle 

morgens toppsvømmere som kan representere Norge i internasjonale mesterskap? Da vil vi gjerne 

høre fra deg. 

Vår toppkandidat er en trener som vet hva en slik rolle personlig innebærer, har en klar tanke og 

kompetanse i å utvikle unge svømmere og ikke minst er opptatt av å utvikle seg selv i fellesskap med 

andre. 

Arbeidsoppgaver 

• Følge opp, utvikle og kvalifisere klubbens elitesvømmere til respektive landslag. 

• Planlegge, gjennomføre og evaluere treninger, konkurranser og leirer. 

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

klubbens årlige aktivitetsplan og sportslig plan 2024. 

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

individuell oppfølging. 

• Samarbeid med lokale toppidrettsgymnas ift. planlegging og gjennomføring av skoletrening. 
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Kompetanse 

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

• Svømmefaglig kompetanse – Trener 3 eller høyere. Relevant erfaring kan kompensere for 

manglende formalkompetanse. 

• Erfaring som svømmetrener på høyt nasjonalt nivå. 

 

Personlige egenskaper 

• Evne til å skape glede, mestring og motivasjon. 

• Strukturert, systematisk og med stor gjennomføringsevne. 

• Resultatorientert, med sult etter å lykkes. 

• Engasjert, positiv, ambisiøs, læringsvillig og løsningsorientert.  

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

• Gode pedagogiske evner. 

Vi tilbyr 

• En spennende og utfordrende stilling. 

• En langsiktig sportslig satsing. 

• Et godt arbeidsmiljø i en veldreven svømmeklubb. 

• Lønn etter avtale. 

I Stavanger Svømmeklubb vil vi at våre ansatte skal utvikle seg og ha det gøy på jobb – gjennom å bli 

tatt vare på og å få muligheter. Derfor er arbeidsdagen i Norges største svømmeklubb preget av 

mening, mestring, spennende utfordringer, samarbeid, raushet, gjensidig tillit og kompetanseutvikling. 

Finner du stillingen interessant? Ta gjerne kontakt med daglig leder Åge Olsen eller sportssjef Finn 

Zachariassen for en uforpliktende og konfidensiell prat, eller søk i dag ved å legge ved søknad, cv, 

attester og vitnemål elektronisk. 

Søknadsfrist er 21. april 2021. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Arbeidssted 

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

Arbeidstid 

Arbeidstid iht. arbeidsplan (ca. 27,5t praksis i svømmehall og 10t til planlegging, møter og 

administrasjon) 

Type stilling 

Midlertidig stilling i 100 % i perioden 1.8.2021 – 31.07.2023, med mulighet for forlengelse. 

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

Søknad 

En begrunnet søknad, cv, attester, vitnemål, rettes hit: 

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=212932491 
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Søknadsfrist 

21.4.2021. Alle søknader blir behandlet konfidensielt. 

Kontaktinformasjon 

Åge Olsen, daglig leder 

Mobil: +47 971 25 981 

Epost: agol@stavangersvommeklubb.no  

Finn Zachariassen, sportssjef/elitetrener  

Mobil: +47 920 28 992 

Epost: finn@stavangersvommeklubb.no  
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