
Brenner du for trenerrollen, svømmetrening og 
konkurransesvømming? 
 

Skedsmo Svømmeklubb (SSK) søker ny 
Hovedtrener fra mai 2021. 
 
 
Skedsmo Svømmeklubb (SSK) ble etablert i 1959 og holder til i 
Lillestrøm kommune. Vi tilbyr svømmekurs for barn fra 4 år og 
oppover, svømmeopplæring, treningsaktivitet og 
konkurransesvømming for eldre barn/ ungdom og voksne, samt 
livredningskurs til eksterne aktører. Vårt aktivitetstilbud finner sted i 
ukedagene på henholdsvis Asak skole (Leirsund), Åsenhagen skole og 
Sten Tærud skole (Skedsmokorset), samt Volla skole (Lillestrøm). 

 
Det skal være gøy og motiverende å trene i Skedsmo Svømmeklubb! 
 
Hos SSK er det et godt arbeidsmiljø, erfarne hyggelige kollegaer og mange ivrige og engasjerte 
medlemmer; barn, ungdommer og voksne som stortrives i vann. 
Som Hovedtrener vil du jobbe inntil 3-4 timer per ettermiddag og kveld mandag til torsdag.  
Noe arbeid må påregnes i helger i forbindelse med deltakelse på stevner på sikt.  
 
Hovedtrener har følgende oppgaver: 

• Bidra til svømmeklubbens brede og allsidige aktivitetstilbud 
• Stimulere til et sosialt og trygt miljø 
• Planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle svømmeopplæring 
• Være raus med ros og støtte, tilrettelegge for mestring 
• Utarbeide meningsfylte og inspirerende treningsøkter med klare mål 
• Opptatt av trivsel og utvikling 

Vi søker deg som er: 
• Engasjert og med interesse for trenerrollen 
• Svømmetrener eller har instruktørbakgrunn fra Norges Svømmeforbund  
• Idrettsfaglig utdannet 
• Tidligere aktiv svømmer og/eller livredder 
• Voksen og tydelig i trenerrollen (du må være over 18 år) 
• Glad i å jobbe med barn og voksne 
• Blid, utadvendt og trygg 
• Gode samarbeidsevner 
• Initiativrik, selvstendig og selvgående 
• Pålitelig, ansvarsfull og strukturert 
• Plettfri vandel er en selvfølge 
• God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon 

Vi tilbyr: 
• Jobb i en godt etablert klubb, som er i utvikling 
• Relevant videreutdanning dersom nødvendig 
• Lønn iht avtale 
• 50% fast stilling med muligheter for å jobbe ekstra timer 
• En stilling der du i stor grad ha anledning til å påvirke innholdet i egen jobbhverdag 
• Du vil samarbeide tett med våre andre trenere/ hjelpetrenere og få fast oppfølging  
• Oppstart snarest mulig/mai 2021 

Vi gleder oss til å høre fra deg, ta kontakt og send søknad i dag! 
Spørsmål rettes til Styreleder SSK Trine Egenæss Eide - mobil 9187 7847. 
Søknad sendes til leder@skedsmo-svommeklubb.net  
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