
 

 

 

 
 
 

 

HOVEDTRENER SSLK 
 
Sunndal Svømme og Livredningsklubb (SSLK) søker ny hovedtrener i 20 - 30 % stilling.  

Klubben har rundt 30 aktive juniorsvømmere fordelt på 3 grupper som inkluderer alt fra rekrutter til 
erfarne svømmere med ambisjoner om å hevde seg på nasjonalt nivå.  

SSLK er en godt etablert svømmeklubb med god økonomi. Vi har et velfungerende styre og et 
inkluderende miljø. Trenergruppen består av hovedtrener, assistenttrener og 1-2 erfarne utøvere 
som er trenere for rekruttene. Klubben har også svømmeskole.  

Hovedtrener vil primært ha ansvar for konkurransesvømmerne og trenergruppen. I tillegg må det 
påregnes deltagelse i planleggingsarbeid av klubbens sportslige aktivitet og utvikling.  

Arbeidstid i skoleåret vil være ca 12 timer pr uke med ledelse av svømmetreninger og planlegging 
av disse. Deltagelse på stevner er ønskelig, men ikke et absolutt krav. Dette vil være stevner i 
Møre og Romsdal, noen større nasjonale stevner og andre aktuelle arrangement som LÅMØ og 
UM/NM. Det kan også påregnes noe arbeid i forbindelse med treningsleir/samlinger. Det er 
muligheter for tilpasning etter kapasitet, egne ønsker og kompetanse.  

Stillingen lønnes etter avtale og fastsettes ut ifra erfaring og kompetanse.  

Kriterier for ansettelse 
I ansettelsen vil vi legge vekt på følgende: 

▪ Egen erfaring fra konkurransesvømming 
▪ Praktisk erfaring som trener 
▪ Erfaring fra arbeid med barn 
▪ Kompetanse 
▪ Selvstendighet og initiativ  

Hovedtrener må være over 18 år. Ved ansettelse kreves politiattest og gyldig livredningkurs. 
Livredningskurs dekkes av klubb. Det er ikke nødvendig med egen bil / førerkort. 

Klubben er positiv til kompetanseheving og vil dekke deltagelse på kurs etter avtale. 

Søknad 
Hvis du er interessert i å bli trener i SSLK, vil vi gjerne ha søknad med CV fra deg. Ved interesse 
eller behov for utfyllende informasjon, ta kontakt pr. e-post eller på telefon: 

Søknadsfrist: Så snart som mulig. Søknaden sendes til vår styreleder  

Tine Grytnes Laskerud  - tine@angvikgrytnes.no / 975 39 234 


