
   

 

Bodø Svømmeklubb er Nord-Norges nest største svømmeklubb. Klubben har over 500 medlemmer. Disse er fordelt på svømmekurs 
for barn, ungdom og voksne, samt konkurransesvømmere opp til godt nasjonalt nivå. BSK er en klubb i vekst, og ambisjonene er store. 
I tillegg til svømmekurs og svømmetrening drifter klubben på dugnad offentlig bading for publikum i bassenget på Bodin Vgs. Klubben 
feiret i nylig sitt 50- årsjubileum, og har siden 1969 vært en godt synlig aktør i bybildet. Bodø-regionen er i sterk vekst og har mange 
spennende utviklingsprosjekter i emning så som ny by – ny flyplass og europeisk kulturhovedstad i 2024. Bodø kommune bygger også 
et hypermoderne nasjonalt konkurransebasseng på 25 meter og 8 baner som er planlagt ferdig og klar til bruk i 2024. Klubben har 
derfor tatt mål av seg til å arrangere kortbane NM i 2024 som en del av satsingen til europeisk kultur hovedstad. 

 

 

HOVEDTRENER BODØ SVØMMEKLUBB 
 

 

Har du lyst til å bli en del av vårt fantastiske trenerteam?  

Vi søker deg som har et brennende engasjement for svømming, og som ønsker å utvikle unge ambisiøse 

svømmere. Som hovedtrener i Bodø Svømmeklubb vil du få ansvar for utviklingen til våre svømmere. 

Du vil jobbe tett sammen med resten av trenerteamet vårt. Du må like å jobbe med barn og ungdom 

og ha evne til å tilpasse treningen for at hver enkelt utøver skal nå sine mål. Det er viktig at du trives i 

en jobb der det skjer mye og er mye i kontakt med mennesker. Som trener ønsker du å være med på 

å skape et trygt og godt miljø for barn og unge. Vi søker deg som deler vår filosofi og har lyst til å være 

med å utvikle Bodø Svømmeklubb i lang tid framover. 

 

Arbeidsoppgaver 

o Planlegge, gjennomføre og evaluere treninger, konkurranser og treningsleirer. 

o Oppfølging av gruppenes utøvere og foresatte, både personlig og gruppevis. 

o Utvikle kort- og langsiktige treningsplaner og mål for treningsgruppen. 

o Informasjons- og kommunikasjonsarbeid etter behov. 

o Bidra til utvikling av våre konkurransesvømmere som hele mennesker. 

o Bidra til utvikling av våre trenere til å bli et godt team. 

 

Kvalifikasjonskrav 

o Svømmefaglig kompetanse – Trener 2 nivå eller høyere. 

o Annen relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse. 

o Erfaring som svømmetrener og/eller konkurransesvømmer. 

o Gjøre seg forstått på norsk/skandinavisk eller engelsk. 

o Godkjent politiattest må fremvises ved ansettelse. 

 



   
Personlige egenskaper  

Personlig egnethet er viktig for å kunne bekle stillingen slik at barn og unge får de beste mulighetene 

for å utvikle seg og for å kunne trives i et trygt og godt læringsmiljø, med fokus på prestasjonskultur. 

Klubben har derfor lagt vekt på følgende at: 

o Du har et godt humør og en oppsøkende holdning. 

o Du har en positiv innstilling og løser utfordringer på en konstruktiv måte. 

o Du er engasjert i mennesker og er opptatt av læringsdialog som skaper indre motivasjon. 

o Du er trygg og god i krevende situasjoner og utviser gode samarbeidsevner. 

o Du er strukturert som person og ansvarsfull i alle sammenhenger, hele døgnet. 

o Du er tydelig i kommunikasjon og stiller krav til dine omgivelser. 

 

Arbeidssted og arbeidstid 

o Hovedbasen er på Bodin Svømmehall (Bodø kommune). 

o Treninger foregår i hovedsak utenfor skoletid i ukedager samt lørdager. 

o Det må beregnes treningsleir i noen av skoleferiene. 

o Stevneaktivitet i helger må påregnes i henhold til terminliste. 

 

Vi tilbyr  

o Et trivelig arbeidsmiljø og en klubb i god utvikling. 

o En variert og spennende arbeidshverdag . 

o Muligheter for fleksibilitet i stillingen. 

o Muligheter til å kunne påvirke innholdet i egen stilling . 

o Faglige utfordringer. 

o Konkurransedyktig lønn og vilkår etter avtale. 

o Gode mulighet for personlig utvikling og videreutdanning som trener. 

o Hjelp til å finne bolig ved behov. 

o Oppstart etter avtale. 

 

Søknad 

o Søknad på stilling og CV sendes per e-post til leder@bodo-svommeklubb.no 

o Kvalifikasjoner dokumenteres og framlegges ved intervju. 

o Søknadsfrist er satt til 9. mai 2021. 

 

 

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med Daglig leder Gunnhild G Pedersen, tlf 41645157 

Postadresse: postboks 639,  8001 Bodø - Org.nr: 975666476 Web: Bodø Svømmeklubb 

(idrettenonline.no) – Epost: post@bodo-svommeklubb.no  
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