
 

 
Kolbotn IL Svømming søker  
Leder for Kurs og utvikling  
 
Kolbotn IL Svømming har nesten 1.000 aktive medlemmer. Vår populære og livreddende svømmeskole har mer enn 650 deltakere 

hvert tertial. Vi har en ambisiøs strategiplan frem mot 2025 og et mål om 1.000 i opplæring per tertial og med dette god 

rekruttering til konkurransegruppa som består av nesten 100 konkurransesvømmere, masters, 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. 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 sin aktivitet i Nordre Follo, ca. 15 km syd for Oslo sentrum.  

 
Vår leder for svømmeskolen gjennom flere år, begynner som lærer etter sin endt utdannelse, og  
vi søker en leder til svømmeskolen i et prosjektbasert oppdrag over 2 år, 100% stilling. 

Vi har et stort behov for mer svømmeopplæring og trening i Nordre Follo, og vi ønsker å utvikle 
tilbudet i kursavdelingen. Vi har en del ideer og muligheter som trenger å bli løftet ut av 
startgropen.  

Vi ser for oss at den nye lederen er et drivjern som liker å ha mange baller i luften, og som trår til 
der det trengs. I tillegg må du motiveres av å se muligheter, og iverksette ideene i praksis. I dag 
tilbyr vi alle kursene etter opplæringsmodellen til Norges Svømmeforbund – begynnerkurs fra 
babysvømming til videregåendekurs hai, samt «vill i vann», badebursdager, ulike kurs for voksne, 
rehabilitering og annen trening i vann.  

Sentrale arbeidsoppgaver i gjennomføringen av strategien til svømmegruppa: 
• Ansvar for gjennomføring av svømmeskolen i henhold til NSF struktur, inkludert 

administrering av tryggivann.no-portalen. 
• Ansvar for skole- og barnehagesvømming, aktivitetstilbud i skoleferier og 

skolefritidsordningen (SFO), kurstilbud for voksne innen rehabilitering og teknikktrening. 
• Personalansvar og oppfølging av instruktører.  
• Utvikling, annonsering og markedsføring av kurs og aktiviteter. 
• Dialog inn mot kommune. 
• Dialog med nye og eksisterende brukere/kunder av svømmeskolen.  
● Bruke kommunikasjonsverktøy internt og eksternt.  
● Planlegging, evaluering og videreformidling av aktiviteter og ideer. 
● Kunne arbeide både operativt, samt administrativt. 

  
Ferdigheter og personlige egenskaper: 

● Du har høy gjennomføringsevne, god struktur og kan arbeide og evalueres etter fastsatte 
mål.   

● Du er en god relasjonsbygger som tenker helhetlig og planlegger langsiktig. 



● Du har stor arbeidskapasitet, er selvstendig og tar gjennomtenkte avgjørelser. 
● Du er resultat- og målorientert, men tør å satse og feile! 
● Stødig på å rekruttere, håndtere og veilede en ung instruktørstab.  
● Du er trygg, ærlig og smidig, og lager god teamstemning. 
● Tar ansvar for opplæring av alle instruktører – da du har ansvar for sikkerhet og kvalitet i 

alle kurs. 
● Du har høy faglig svømmekompetanse og kjennskap til Norges svømmeforbunds 

opplæringsmodul. 
● Du evner å se muligheter for synergier med Sportslig leder i svømmegruppa, og du ser hele 

Kolbotn IL svømming som ett team. 
● Gode samarbeidsevner og erfaring med å inspirere og coache andre trenere og instruktører. 
● Du kan gjerne ha Trener 1 eller Trener 2 kurs. 
● Strukturert og systematisk, men også forberedt på å løse oppgaver utenom dagsplan. 
● Digitale ferdigheter og interesse for å utnytte teknologi. 
● Behersker norsk eller skandinavisk språk godt. 
● Har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig. 
● Godkjent politiattest. 

 
Vi tilbyr:  

● En 2 års prosjektbasert heltidsstilling, med stor mulighet for forlengelse. 
● En tradisjonsrik og aktiv svømmegruppe med solid økonomi og ambisjoner.  
● Du vil arbeide i Kolbotn IL idrettslag som stor aktør med 11 andre idretter, hvor svømming 

har et trenerteam bestående av sportslig leder, fulltidstrenere, deltidstrenere, mer enn 30 
andre kurs-instruktører.  

● En spennende og utfordrende stilling med stor faglig frihet og mulighet for egen utvikling. 
● Flere svømmehaller i en kommune i vekst. 
● Klare mål forankret i sportslig plan i en langsiktig strategi, og et erfarent og ambisiøst styre. 
● Tilgang til egentrening i basseng og styrketreningsrom. 

 
Tiltredelse: 1. august 2022, søknadsfrist: 20.april 2022.  
Lønn: Etter avtale. 
 
Søknad med CV sendes til styrets Nestleder Noomi Slåen Fredenfeldt (noomis@msn.com). Ved 
spørsmål om stillingen kontaktes hun på +47 970 64 267. 
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