
 

Er du vår nye svømmeskolekollega?  

Arbeidsgiver: Lambertseter Svømmeklubb 

Stillingstittel: Leder for dagtidsaktiviteter  

Sted: Oslo 

Type stilling: heltid   

Søknadsfrist: snarest 

 

Har du lyst til å være med å utvikle en av landets beste svømmeklubber?  

Vi søker deg med mye entusiasme som ønsker å være med på å skape et trygt og godt miljø for barn 

og unge. Har du et brennende engasjement for idrett, liker å jobbe med mennesker og er god på 

logistikk? Da vil vi gjerne høre fra deg!  

I rollen som leder for dagtidsaktiviteter vil du ha ansvar for å koordinere alle dagtidsaktiviteter for 

svømmeskolen, i hovedsak skolesvømming, barnehagesvømming og aktivitetsskolesvømming. 

Oppgavene dine vil være varierte, logistikk, administrasjon, personaloppfølging og ledelse. Du får 

være med å styre din egen hverdag, samtidig som du er en del av et sterkt svømmeskoleteam.  

Det er viktig at du trives i en jobb der det skjer mye og liker å være mye i kontakt med mennesker. Du 

ønsker å være med på å skape et trygt og godt miljø for barn og unge, og ansatte.  

Vi søker deg som deler vår filosofi og har lyst til å være med å utvikle Lambertseter Svømmeklubb i 

lang tid framover.  

Bli kjent med Lambertseter Svømmeklubb 

Lambertseter Svømmeklubb er en av Norges største svømmeklubber, med ca 3000 medlemmer i alle 

aldre. Vår visjon er sammen mot toppen, og våre hovedmål er å være det beste miljøet for å lære å 

svømme, det beste miljøet for å utvikle seg som svømmer og å ha svømmere til OL. Vi skal være en 

klubb for alle, både de som vil lære å svømme og de som har mål om å prestere internasjonalt.  

Hver uke underviser vi nesten 2000 barn, ungdom og voksne i svømmeopplæring. Våre yngste 

medlemmer er 2 år og våre eldste godt over 60 år. Våre rundt 100 deltidsansatte instruktører jobber 

både på dag- og kveldstid og sørger for at barn, unge og voksne blir trygge i vann og svømmedyktige 

og skaper en gnist for å drive med svømming som idrett.  

Vi ønsker nå ta et nytt steg i utviklingen og forsterke vårt svømmeskoleteam.  

 

Arbeidsoppgaver 

• Ansvarlig for svømmeskolens dagtidsaktiviteter (skolesvømming, barnehagesvømming, 

aktivitetsskolesvømming, livredning mm)  

• Personalansvar for 25-30 deltidsansatte instruktører  



 

• Videreutvikle våre dagtidsaktiviteter  

• Bidra til utvikling av svømmeskolen  

• Kundeservice for klubben/Lambertseter Svømmehall   

• Vakttelefon for instruktører, på rullering  

• Noe annet ansvar skal også dekkes av rollen, f.eks. markedsføring, arrangering av 

rekruttstevner, utdanning.  

 

Personlige egenskaper 

• Positiv og engasjert 

• Evne til å engasjere og motivere   

• Fleksibel  

• Utadvendt og kommuniserer godt med mennesker i alle aldre  

• Ambisiøs, lærevillig og løsningsorientert  

• Har gode samarbeidsevner  

• Strukturert og ansvarsfull  

Kvalifikasjonskrav 

• Utdannelse innen administrasjon og ledelse, eller lignende  

• Erfaring som instruktør, trener, lærer eller tilsvarende er en fordel   

• Beherske norsk/skandinavisk godt 

• Godkjent politiattest må fremvises ved ansettelse 

Arbeidstid 

• Kjernetid 9-15  

• Fleksitid 

• Noe jevnlig arbeid på kvelder og i helg må påberegnes  

Arbeidssted 

• Hovedbase på Lambertseter bad  

• Svømmehaller i Oslo kommune 

Vi tilbyr 

• Et trivelig arbeidsmiljø 

• En variert og spennende arbeidshverdag, med motiverte og ambisiøse kollegaer og 

instruktører  

• Faglige utfordringer  

• Konkurransedyktig lønn  

• Mulighet for personlig utvikling 

• Videreutdanning  

• En klubb i utvikling 

Type stilling 

100 % fast ansettelse.  



 

 

Oppstart 

Snarest.  

Lønn 

Lønn etter avtale.  

Søknad 

Søknad og CV sendes per e-post til caroline@lsvk.no.  

 

Kontaktinformasjon 

Caroline Brinchmann, daglig leder  

E-post: caroline@lsvk.no  

Telefon: 472 50 336 

Gard Schie Myhre, leder begynneropplæring 

E-post: gard@lsvk.no  

Telefon: 469 73 140  

Nøkkelord 

Svømming, svømmeopplæring, idrett, pedagogikk, organisering, utvikling, utdanning, teamarbeid, 

administrasjon, ledelse  
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