
 

 
Kolbotn IL Svømming søker Trener ressurser 
 
Kolbotn IL Svømming har nesten 1.000 aktive medlemmer. Av disse har vi 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. Vår 

populære og livreddende svømmeskole har mer enn 600 deltakere hvert tertial, vi har et mål om 1.000 innen 2025 og vi har 

dermed 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 Nordre Follo, ca. 15 km syd for Oslo sentrum. Vi har en ambisiøs strategiplan frem mot 2025 basert på 

den norske utviklingstrappa.  

 
En av våre trenerressurser reiser til Brighton for å studere, en annen drar i forsvaret. Vi ser 
derfor etter flere inspirerende trenere til vår konkurransegruppe, gjerne med sportsfaglig 
bakgrunn, og svømmefaglig kompetanse. 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 å planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle våre utøvere: 

• Du motiveres av å jobbe operativt på kanten og i styrkerom med utvikling av våre utøvere 
og har ønske om å bli kjent med hver enkelt, samt se dem vokse og hjelpe dem med å 
utvikle seg i og utenfor bassenget – alt på basis av den sportslige planen basert på 
strategien til svømmegruppa.   

• Du er til stede for hver enkelt utøver – du ser individet og potensialet i hver enkelt til å bli 
den beste utgaven av seg selv 

• Du ser helheten i klubben og forstår viktigheten av både bredde- og toppidrett.  
• Du vet at det sosiale spiller en stor rolle, såsom hard trening. Du bygger samhold.  
• Du hjelper de sette mål og gir konstruktive tilbakemeldinger på veien 
• Du er kreativ, teknisk god, pedagogisk, samt strukturert i din treningsmetodikk.  
• Du hjelper til med å designe gode treningsleirer og er en lagspiller for stevneplanleggingen. 

  
Ferdigheter og personlige egenskaper: 

• Samarbeidsvillig og har ønske om å utvikle deg selv.  
● Ønske om å inspirere og coache andre  
● Fullført 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. 
● Du har en sunn livsstil.  
● Godkjent politiattest. 

 
 
 



 
Vi tilbyr:  

● Flere stillinger – størrelsesbrøk fleksibelt tilpasset deg, og kan dekke dette opp med flere 
personer.  

● En tradisjonsrik og aktiv svømmegruppe med solid økonomi og ambisjoner.  
● Du vil arbeide i Kolbotn IL, et idrettslag med 11 andre idretter samt svømming med et 

trenerteam bestående av sportslig leder, en annen fulltidstrener, deltidstrenere, samt leder 
for kursavdelingen og ca. 30 kurs-instruktører.  

● 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. Ny hall på Langhus om et par års 

tid.  
● Klare mål forankret i sportslig plan i en langsiktig strategi, og et erfarent og ambisiøst styre. 
● Arbeidstid følger oppsatt arbeidsplan og terminliste der treninger er utenfor skoletiden. 
● Tilgang til egentrening i basseng og styrketreningsrom. 

 
Tiltredelse: 1. august 2022, søknadsfrist: 20. april 2022.  
 
Søknad med CV sendes til Sportslig Leder Terrie Miller (terrie@kolbotnil.no). Ved spørsmål om 
stillingen kontaktes hun på +47 970 28 207. 
 
Facebook    Instagram    Web 
 

mailto:terrie@kolbotnil.no
https://www.facebook.com/groups/KILSvom/
https://www.instagram.com/kilsvom/
http://www.kolbotnil.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=243&setSportId=30

