
Moss Svømmeklubb søker trener
Moss Svømmeklubb ble stiftet i 1918 og er en av landets eldste svømmeklubber. Klubben
hadde ved inngangen til 2021 over 550 medlemmer som kommer fra Moss og
omkringliggende kommuner.

Vi har de siste årene videreutviklet svømmeskolen vår til å bli en vi er veldig stolt av, og nå
er tiden kommet for å videreutvikle trenings- og konkurranse-gruppene våre.  For å få til
dette løftet bygger vi opp et nytt trenerteam som skal bli med oss på reisen videre.
Klubben har en solid økonomi og gode ordninger for ansatte.

Er du vår nye trenerkollega?
Vi søker deg som har et stort engasjement for svømming, og som ønsker å trene og jobbe
med barn og ungdom i alderen 10-18 år.
Du vil samarbeide tett med hovedtrener og de andre trenerne i teamet.
Du må like å jobbe med barn og ungdom, og at hver dag kan være ulik og by på nye
utfordringer.
En av hovedoppgavene blir å legge til rette for at barn og unge møter et trygt og
godt miljø på trening.
Med brennende interesse for utvikling av unge utøvere, vil det for de rette kandidatene være
en god mulighet for en større stilling med store faglige muligheter og utfordringer.

Arbeidsoppgaver:
● Planlegge, gjennomføre og evaluere trening for svømmere, inkludert oppfølging på

stevner og treningsleirer.
● Følge opp utøverne i gruppen og ha en åpen og god dialog med foreldre.
● Inngå som en del av klubbens samlede trenerteam og delta på trenermøter,

konferanser o.l.
● Jobbe aktivt sammen med hovedtrener og de øvrige trenerne i Moss SK
● Videreutvikle og gjennomføre Moss SK’ sportslige plan
● Være en motivator, pådriver og tilrettelegger for å oppnå gode prestasjoner.

Personlige egenskaper:
● Evne til å skape glede og mestring på trening
● Positiv og engasjert
● Er ansvarsfull, strukturert og kan jobbe både i team og selvstendig
● Fleksibel
● Pedagogisk
● Ønske om personlig utvikling.



Kvalifikasjonskrav
● God faglig kompetanse innen svømming, enten i form av egen erfaring som

svømmer og eller i kombinasjon med svømmefaglig bakgrunn som trener.
Videregående instruktørkurs, Trener 1 eller høyere. Erfaring kan kompensere for
manglende formalkompetanse

● Fortrinnsvis erfaring med styrke- og basistrening
● Beherske norsk/skandinavisk godt og ha gode kommunikasjonsevner
● Godkjent politiattest må fremvises ved ansettelse.

Arbeidstid
Arbeidstid i henhold til arbeidsplan og terminliste. Treninger foregår utenfor skoletid, mulig
med arbeid i skoleferier og i tilknytning til treningshelger/leire.

Arbeidssted
● Hovedarbeidssted er Mossehallen
● Vi starter også opp i Ryggehallen fra høsten
● Øvrige bassenger iht. terminliste (stevner/leire)

Vi tilbyr
● Et hyggelig og positivt arbeidsmiljø
● En variert og spennende arbeidshverdag
● Mulighet for personlig utvikling og videreutdanning
● En klubb i utvikling
● Lønn etter avtale
● Oppstart i august

Interessert?
Send kortfattet CV og søknad til Daglig Leder Sverre Bergh-Smith.
Vi behandler søknader fortløpende etter som de kommer inn.

Kontaktinfo:
Daglig Leder Sverre Bergh-Smith
E-post sverre.bergh-smith@moss-svommeklubb.no
Tlf 90 99 12 46

Hovedtrener Elise B. Dilling (mammaperm fram til august)
E-post: elise.b.dilling@moss-svommeklubb.no
Tlf 95 88 04 04
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