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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 

Markedssjef 

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

med å skaffe klubben nye sponsorer og samarbeidspartnere med mål om å øke Stavanger 

Svømmeklubbs merkevareverdi og salg, skape relasjoner, bidra til intern stolthet og utnytte 

mulighetene som ligger i digitale og sosiale kanaler? Da vil vi gjerne høre fra deg. 

Vår toppkandidat er en dyktig selger som elsker idrett og salg, er god til å bygge relasjoner og som 

oppfattes serviceinnstilt, positiv og imøtekommende.  

Arbeidsoppgaver 

• Utarbeide og iverksette strategi og planer for kommunikasjons- og markedsarbeid. 

• Utarbeide sponsor- og markedspakker, planlegge møter og aktiviteter. 

• Operativt salg av sponsorpakker inn mot lokale og regionale samarbeidspartnere, samt 

forhandling av avtaleportefølje. 

• Planlegge, gjennomføre og evaluere sponsoraktiviteter, samt utarbeide kommunikasjonsplan 

for våre sponsoraktiviteter. 

• Relasjonsbygging og oppfølging av sponsorer. 

• Publisering i digitale og sosiale kanaler. 

• Skape nye inntektsstrømmer gjennom kreativ utvikling av nye konsepter knyttet til 

merkevaren Stavanger Svømmeklubb. 

• Være bindeledd i kommunikasjonen mellom sponsorer og interne team. 
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Kompetanse 

• Fortrinnsvis utdanning på Bachelornivå innen relevante fag som markedsføring, identitet 

og merkevarebygging, forbrukeratferd og digital forretningsutvikling med gode karakterer. 

• Erfaring kan veie opp for manglende formell utdannelse. 

• Relevant erfaring fra oppsøkende bedriftssalgs- og/eller sponsorarbeid, herunder 

markedsføring, og kan vise til gode resultater. 

• Erfaring med og kjennskap til næringslivet i regionen, bredt og relevant 

forretningsnettverk. 

• Erfaring med publisering på nettsider og digitale plattformer (sosiale medier).  

• Det teller positivt at du har erfaring fra aktiv idrett eller idrettsorganisasjoner.  

• Behersker Microsoft Office godt. 

• Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner. 

Personlige egenskaper 

• Kommersiell teft og forståelse. 

• Initiativrik, utadvendt og utpreget relasjonsbygger. 

• Kommuniserer på en slagkraftig og overbevisende måte. 

• Strukturert, systematisk og med stor gjennomføringsevne. 

• Relasjonsbygger, omgjengelig og tillitsvekkende. 

• Resultatorientert, med sult etter å lykkes. 

• Bidrar til et positivt og inspirerende arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr 

• En spennende og utfordrende stilling. 

• Et trivelig 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 styremedlem Egil 

Willumsen 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 

Idrettens Hus (Viking Stadion), Gamle Jåttåvågen 7, 4020 Stavanger. 

Arbeidstid 

Fleksibel arbeidstid dagtid 08.00 – 16.00.  

Type stilling 

1 år prosjektstilling i 100 % med mulighet for forlengelse/fast stilling. 

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

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

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=212923746 

 Søknadsfrist 

21.4.2021. Alle søknader blir behandlet konfidensielt. 

Kontaktinformasjon 

Åge Olsen, daglig leder 

Mobil: +47 971 25 981 

Epost: agol@stavangersvommeklubb.no  

Egil Willumsen, styremedlem  

Mobil: +47 928 81 448 

Epost: egil@stavangersvommeklubb.no  
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