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Om Bergen Vest Svømmeklubb 

Bergen Vest Svømmeklubb (BVSK) er den største svømmeklubben i Vestland fylke med rundt 

2 000 medlemmer. BVSK ble stiftet i november 2020 da BS-LK og VS fusjonerte. Vi har 

aktivitet i tre kommuner og 10 forskjellige basseng.  

BVSK har som visjon å gi et tilbud til alle, kjennetegnet ved kvalitet og idrettsglede. Vi skal 

skape en utviklings – og mestringskultur, og gjennom dette få frem utøvere som kan nå et 

internasjonalt nivå samtidig som vi tar vare på alle.  

Vi er nå godt på vei i prosessen, og ser etter en ny kollega som vil være med oss på den 

spennende reisen videre. 

 

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 unge i alderen 12 – 16 år.  

Som trener for K2 og K3 vil du dele ansvaret for utøverne som er på sitt 3 til 5 treningsår i 

konkurranseavdeligen til BVSK. Du vil jobbe i team med andre trenere. Utøverne på K3 nivå, 

er utøvere som deltar på LÅMØ og fra K2 er det er mål og kvalifisere seg til ÅM. Gruppene 

trener de fleste hverdagene i uken, og du får muligheten til å påvirke deres treningshverdag. I 
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tilegg til å ta ansvar og følge opp utøverne på trening, vil du få følge dem på stevner og leirer. 

Du vil samarbeide tett med sportslig leder og andre trenere i klubben.  

Du må like å jobbe med barn og unge, 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. Dette i kombinasjon med høy kvalitet i treningsplanlegging- og praktisk 

gjennomføring.  

Med brennende interesse for utvikling av unge utøvere, vil det for de rette kandidatene være 

en god mulighet for store faglige muligheter og utfordringer.  

Stillingen kan, med instruktørerfaring, kombineres med jobbing på dagtid som 

svømmeskoleinstruktør i Svøm Bergen. Svøm Bergen er svømmeopplæring for 4. klassinger i 

Bergen kommune. 

Arbeidsoppgaver:  

- Planlegge, gjennomføre og evaluere trening for svømmere i K2 og K3, inkludert 

oppfølging på stevner og treningsleirer.  

- Mulighet for å jobbe inn mot treningsgruppen.  

- 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 de øvrige trenerne og sportslig leder på området sport, 

samt utvikle svømmesporten i BVSK og i ett større bilde.  

- Videreutvikle og gjennomføre BVSK sin sportslige plan  

- Være en motivator, pådriver og tilrettelegger for å oppnå gode prestasjoner.  

Personlige egenskaper: 

- Evne til å skape glede og mestring på trening  

- Evne til å engasjere og motivere  

- Strukturert og selvstendig, tar eierskap til arbeidsoppgaver  

- Utadvendt og samarbeider godt med andre Fleksibel  

- Gode pedagogisk ferdigheter  



- 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  

- 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  

- Hovedbase ved svømmebassenget på Ortun skole i Fyllingsdalen og AdO Arena.  

- Svømmehaller i Bergen, Askøy og Øygarden kommune, 

- Øvrige bassenger iht. terminliste (stevner/leire).  

Vi tilbyr  

- Et hyggelig og positivt arbeidsmiljø  

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

- Mulighet for personlig utvikling og videreutdanning 

- En klubb i utvikling  

Oppstart 

1.august 2022 

Lønn 

Lønn etter avtale.  



Søknad  

Søknad og CV sendes per e-post til elna@bvsk.no 

Kontaktinformasjon 

Elna Luice Bønes, Sportslig leder 

Tlf: 454 66 040 

Epost: elna@bvsk.no  
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