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Asker svømmeklubb søker Bredde- og Prosjektansvarlig 

Asker svømmeklubb (ASK) ble stiftet 1971 og har i dag ca 1600 medlemmer. Klubben ledes av daglig 
leder i  100% stilling og vi er 9 fast ansatte personer. Trenings- og konkurransevirksomheten består av 
rundt 250 svømmere. ASK har svømmegrupper fra rekrutt til masters, og elitesatsing. I tillegg har 
virksomheten avdelinger for stup, synkron, minipolo og Open Water. Svømmeskolen omfatter ca 55 
instruktører og ledes av svømmeskoleansvarlig. I tillegg underviser klubben kommunens 2. klassinger og 
har vanntilvenning for barnehagebarn. Klubben har 1 stilling som prosjektmedarbeider. 
Asker svømmeklubb jobber aktivt for vekst på alle nivåer og er pr i dag Askers største særidrettslag. 
 
Vår prosjektmedarbeider har akseptert en ny stilling utenfor klubben og Asker svømmeklubb søker 
derfor en erstatter. 
 
Er du en person som ønsker å jobbe med barn og unge i en veldrevet klubb, skape nye muligheter og få 
en spennende og variert hverdag? 

Vi søker en person med stor interesse for svømming, som har god kjennskap til breddetilbudet i norsk 
svømming og skjønner viktigheten av kontinuerlig oppdatering. Du motiveres av nye utfordringer, 
samtidig som du skjønner at rutinearbeid følger med alle stillinger. 

Vi søker etter deg som har erfaring med hjemmesider og sosiale medier, kan litt markedsføring og som er 
sterk organisatorisk i henhold til organisering og booking av blant annet treningsleir og reisestevner. 

Vi søker deg som synes det er greit å ta i ett tak på travle dager, har høy fleksibilitet og liker å ha flere 
baller i luften samtidig. 
 
Arbeidsoppgaver: 

• Oppfølgning og administrering av klubbens breddetilbud (stup, synkron, minipolo, open water) 

• Booking av reiser, leire og konkurranser for klubbens konkurransesvømmere 

• Produksjon og utsendelse av månedlig nyhetsbrev, ASK-nytt 

• Ansvar for hjemmeside (Wordpress), publisering og oppdateringer 

• Ansvar for sosiale medier (Facebook og Instagram) 

• Ansvar for klubbens sommeraktiviteter, herunder planlegge, følge opp og administrere tilbudet 

• Aktivt delta i ulike samarbeidsprosjekter med kommunen, andre idrettsklubber o.l 

• Tett samarbeid med Svømmeskoleansvarlig og Hovedtrener (Svømming) i det daglige arbeidet 

• Bistå daglig leder/kollegaer med ulike oppgaver ved behov 
 
Ønskede kvalifikasjoner: 

• Vi tror at rette kandidat har vært i idretten og svømmemiljøet, og vet hva som trengs for å skape 
gode muligheter 

• Du er menneskeorientert og vet hva som må være på plass for at barn og unge skal trives 

• Du er en utpreget «team player» med gode samarbeidsevner og godt humør 

• Du kommuniserer godt med svømmerne, foresatte, kollegaer og samarbeidspartnere. Det er en 
forutsetning at du behersker norsk muntlig og skriftlig 

• Du har erfaring fra hjemmesider og sosiale medier 

• Du arbeider strukturert og behersker PC/Mac office programmer på ett godt brukernivå 

• Du kan lede deg selv og holder god orden i sysakene. Du tåler høyt arbeidspress i hektisk perioder. 
 
Kjenner du deg igjen i kandidatbeskrivelsen og trigges av stillingen, er du velkommen til å sende en søknad 
til Asker Svømmeklubb. 
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Vi tilbyr: 

• 100% stilling 

• Lønn i henhold til kvalifikasjoner 

• Pensjon 

• Fri PC og Mobilbruk 

• Ett spennende og godt arbeidsmiljø med muligheter for personlig utvikling 
 

Søknad med CV sendes til daglig leder, Kari Salvesen Mørk på kari@askersvom.no 

Søknadsfrist: fortløpende og senest 19. mai 2021. Vi tar kontakt med aktuelle kandidater ift videre 
prosess. 
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