
 

 
Kolbotn IL svømmegruppe søker Sportslig Leder  
Vi ser etter en inspirerende leder (40% - 100% stilling) med sportsfaglig bakgrunn, 
og eventuelt svømmefaglig kompetanse. Stillingen er nyopprettet, og vi vil i samarbeid definere og 
tilpasse oppgavene til klubben og kompetansen.  
Du motiveres av å jobbe både operativt med utvikling av våre trenere og talentfulle svømmere, 
men også administrativt og strategisk sammen med et ambisiøst styre.  
Vi er en svømmegruppe med solid økonomi og store ambisjoner – hos oss vil du få muligheten til å 
skape resultater som vil bli lagt merke til.  
 
Sentrale arbeidsoppgaver er;  

• Utvikle sportslig plan basert på vår strategi, og iverksette planen sammen med 
trenerstaben. 

• Skape en gjennomgående sportslig filosofi basert på prinsippene til Norges idrettsforbund 
(NIF) 

• Rekruttere trenere, videreutvikle og inspirere trenerteamet, og legge rammene for gode 
treningsopplegg som gir resultater.  

• Du vil ha ansvaret for å lede en helhetlig og ambisiøs sportslig satsing bestående av 
treningssamlinger og -leirer, stevneprogram, evaluering og testing. 

• Du vil få stor frihet i det sportslige arbeidet, og rapporterer til styret basert på mål og 
ambisjoner i vår strategi og den sportslige planen.  

• Du er en aktiv deltager i videreutvikling av mål, strategier og virksomhetsplaner ut over det 
rent sportslige, og tar et helhetlig ansvar sammen med styret for svømmegruppas utvikling. 

• Vi har tro på at for å være en dyktig sportslig leder bør man også kjenne utøverne ved å 
være til stede i deres hverdag. Vi vil i samarbeid med deg finne ut hvordan, men det er 
naturlig å være til stede på svømmernes arenaer i hallen. 

  
Administrative oppgaver: 

• Personalansvar for trenerne som også inkluderer å planlegge og lede trenermøter og sikre 
kompetanseutvikling. 

• Planlegge treningstider og bruk av svømmehallen sammen med leder for kursavdelingen, og 
bistår styret i dialogen med kommunen om tilgang til hallen. 

• Andre administrative oppgaver kan legges til stillingen dersom det er formålstjenlig. 
 
 
Ferdigheter og personlige egenskaper: 

● Gode samarbeidsevner, og erfaring med å inspirere og lede andre  
● Utdannelse innen idrett og/eller erfaring med sportslig ledelse. 
● Strukturert og systematisk, men også forberedt på å løse oppgaver utenom dagsplan 
● Digitale ferdigheter og interesse for å utnytte teknologi 
● Beherske Norsk eller skandinavisk språk godt, og gode kommunikasjonsevner både skriftlig 

og muntlig 
● Godkjent politiattest 

 
 
 



Vi tilbyr:  
● En tradisjonsrik og aktiv svømmegruppe med solid økonomi og ambisjoner. Klubben har 

også Triatlon-gruppe som har et stort potensial for samarbeid. 
● En spennende og utfordrende stilling med stor faglig frihet og mulighet for egen utvikling 
● En god svømmehall med nytt utstyr, i en kommune i vekst 
● Klare mål forankret i en langsiktig strategi, og et erfarent og ambisiøst styre 
● Årslønn (100% stilling) fra 500.000 – 650.000. Høyere lønn kan vurderes for svært 

kvalifiserte kandidater. 
● Arbeidstid følger oppsatt arbeidsplan og terminliste der treninger er utenfor skoletiden. 

Samtidig må det beregnes reise på treningsleirer i skoleferier.  
 
Kolbotn IL Svømmegruppe har 800 aktive medlemmer. Av disse har vi nesten 100 konkurransesvømmere, 

mastere, ungdom og teknikksvømmere. Klubben har god økonomi og er en del av Kolbotn idrettslag med 

rundt 4.000 medlemmer. Vi ligger i Nordre Follo med 60.000 innbyggere og vår svømmegruppe er en viktig 

aktør i lokalsamfunnet. Vår strategi inkluderer å forebygge drukningsulykker. Dette gjør vi gjennom vårt 

omfattende tilbud om svømmeopplæring. Vi ønsker å være en viktig lokal samfunnsaktør som bidrar til god 

folkehelse, aktivisering av flere barn og unge med et alternativ til lagidrett, samt bidra til at ungdom får et 

trygt og godt første møte med arbeidslivet. Alt dette er viktige samfunnseffekter rettet mot et bredt spekter 

av brukere. Vi mener det er meningsfullt og riktig å ha dette med i arbeidet med en langsiktig utvikling av 

KIL svømmegruppe. Vår populære og livreddende svømmeskole har mer enn 500 deltakere hvert tertial og 

vi har god rekruttering til konkurransegruppa.  Svømmegruppa har følgende kjerneverdier for arbeidet med 

topp og bredde: «Flest mulig, lengst mulig. Det er lov å bli god.» Dette oppnår vi gjennom våre verdier; 

glede, inkludere og utvikle. Klubben har primært sine treninger i Oppegård, ca. 15 km syd for Oslo sentrum. 

Vi har en ambisiøs strategiplan frem mot 2025 basert på den norske utviklingstrappa.  

 
 
Tiltredelse: Ønskelig 1. august 2021, søknadsfrist: 30.juni 2021.  
 
Søknad med CV sendes til styreleder Erik Guldhav - eguldhav@online.no. 
 

Ved spørsmål om stillingen kontaktes Erik Guldhav på +47 995 15 092 eller Noomi Fredenfeldt på 
+47 97064267 
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