
MOSS SVØMMEKLUBB SØKER HOVEDTRENER PÅ HELTID 

Arbeidsgiver: Moss Svømmeklubb 

Stillingstittel: Hovedtrener 

Sted: Moss 

Type stilling: Heltid 

Søknadsfrist: Fortløpende 

Moss Svømmeklubb søker etter ny hovedtrener. Har du et ønske om å være med å utvikle våre unge 

og talentfulle svømmere, utvikle klubbens treningsgrupper og trenerteam, vil vi gjerne høre fra deg. 

Vi er nå inne i en periode hvor vi har hatt et generasjonsskifte, noe som skaper en mulighet for ny 

hovedtrener å bygge konkurranse gruppene på nytt for å nå langsiktige mål. 

Moss Svømmeklubb er en av Norges eldste svømmeklubber med rundt 650 medlemmer som i 

hovedsak er yngre enn 18 år.  Vi har om lag 575 medlemmer i Svømmeskolen, rundt 75 svømmere i 

treningsgrupper hvorav rundt 20 svømmere i konkurransegrupper. 

 

Arbeidsoppgaver 

• Ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle Moss SKs utviklingstrapp for alle grupper 

• Utvikle korte- og langsiktige treningsplaner og mål for alle grupper 

• Ansvar for oppsett av terminlister for konkurranser og leirer for alle gruppene 

• Sørge for en god utviklingsflyt gjennom alle treningsnivåer 

• Utvikle og lede klubbens trenerteam 

• Hovedansvar for klubbens konkurransegrupper som innebærer planlegging, gjennomføring 

og evaluering av treninger, konkurranser og leirer, samt følge opp gruppenes utøvere og 

foresatte 

• Overordnet ansvar for klubbens rekrutt- og treningsgrupper sammen med de andre trenerne 

herunder planlegging av treningene 

• Skape et trygt og motiverende miljø for barn og unge 

• Bidra til et godt samarbeid med nærliggende klubber  

Kvalifikasjoner 

• Svømmefaglig kompetanse – Trener 2 eller høyere 

• Erfaring som svømmetrener 

• Du er menneskeorientert og god til å se hver enkelt utøver 

• Det er en fordel om søker har vært konkurranseutøver og som gjennom egen erfaring vet hva 

som forventes av dagens utøvere  

• Du kommuniserer godt med utøvere, trenere og foresatte 

• Du behersker norsk skriftlig og muntlig 

• Kompetanse i bruk av IT verktøy 

• Godkjent politiattest  

Personlige egenskaper 

• Evnen til å motivere, skape glede og mestring 



• Engasjert og selvgående 

• Gode pedagogiske evner 

• Har gode samarbeidsevner 

• Strukturert og ansvarsfull 

Arbeidssted 

• Mossehallen 

• Andre svømmehaller i Moss og nærliggende kommuner, samt øvrige bassenger iht. 

terminliste (stevner/leire) 

Arbeidstid 

• Arbeidstid i henhold til arbeidsplan og terminliste (ca. 37,5 timer/uke fordelt på praktisk 

trening i svømmehall og planlegging, møter og administrasjon). Det forventes at man kan 

jobbe både tidlig morgen og kveld pluss helg. 

Vi tilbyr 

• Et godt arbeidsmiljø i en solid svømmeklubb 

• En variert og spennende arbeidshverdag 

• Faglige utfordringer 

• Lønn etter avtale 

• Mulighet for personlig utvikling 

• Videreutdanning 

• En klubb i utvikling 

Oppstart 

1. august, eller etter avtale 

Søknad 

Har du spørsmål kan du kontakte Daglig Leder Sverre Bergh-Smith på e-post sverre.bergh-

smith@moss-svommeklubb.no eller telefon 90 99 12 46. 

Søknad og CV sendes i e-post til sverre.bergh-smith@moss-svommeklubb.no og vil bli behandlet 

fortløpende. 
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