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Asker Svømmeklubb søker svømmetrener i 100% stilling i vår 
konkurranseavdeling 
Asker Svømmeklubb (ASK) ble stiftet 1971 og har ca 1750 medlemmer. Klubben ledes av daglig 
leder og vi er 10 ansatte på fulltid. Trenings- og konkurransevirksomheten består av ca 250 
utøvere. ASK har svømmegrupper fra rekrutt til masters, og elitesatsing. Klubben har hatt en fin 
sportslig utvikling og vi har ambisjoner om å fortsette denne trenden i tiden fremover.  
ASK har også avdelinger for stup, synkron, mini-polo og Open Water. Svømmeskolen omfatter ca 
60 instruktører og ledes av svømmeskoleansvarlig. I tillegg driver klubben skole- og 
barnehagesvømming. Treningsaktiviteten er hovedsakelig lagt til Holmen Svømmehall. Asker 
svømmeklubb jobber aktivt for fortsatt vekst og er pr i dag Askers største særidrettslag. Vi holder 
til i trivelige og lyse lokaler 2 minutters gange fra svømmehallen. 
 
Klubben har i dag et trenerteam bestående av 4 fulltidsansatte trenere, som jobber svært godt 
sammen, og vi ønsker nå å styrke bemanningen med ytterligere 1 trener. 
 
Er du en person som trives i trenerrollen, og klarer å skape både resultater og trivsel blant 
utøverne?   
Vi søker etter en person med brennende interesse for svømming, og som er faglig interessert 
og nysgjerrig! Yngre kandidater, som er i sluttfasen av idrettsstudier, tror vi også kan egne seg 
godt i stillingen. Vi kan utvise fleksibilitet ift en noe lavere stillingsbrøk enn 100% for denne 
typen kandidater.  
Du motiveres av at utøverne utvikler seg som svømmere og individer, og ser at du har en viktig 
rolle i deres utviklingsløp. Du vil gjennom din personlighet og arbeidsinnsats være en viktig 
bidragsyter til at Asker Svømmeklubb når sine sportslige ambisjoner. 
Du vil ha hovedansvar for en av våre konkurransegrupper (alder, ca 14 -16 år) og for øvrig kunne 
bidra inn mot øvrige partier, slik at den totale timeplanen for grupper/ansatte går opp. Vi er 
opptatt av at trenerne har en god balanse mellom jobb og privatliv, fordi vi tror dette gir det 
beste resultatet og jobbtrivsel over tid. Du kan forvente å ha 23-25 timer på «på kanten» pr uke. 
I tillegg medgår tid til treningsplaner, stevner, leir, ukentlig trenermøte og enkelte 
administrative treneroppgaver. ASK har ellers en meget god administrativ støtte til oppgaver 
knyttet til leir, stevner og foreldreinformasjon. 

Ønskede kvalifikasjoner: 

• Vi tror rette kandidat har vært konkurransesvømmer på et visst sportslig nivå, og som 
gjennom egen erfaring vet hvilket kravbilde sporten stiller.  

• Du har relevant trenerfaglig kompetanse/erfaring. Asker Svømmeklubb er opptatt av 
ansattes faglige utvikling og gir gode muligheter for videreutdanning 

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

• Du er en utpreget «team-player», med gode samarbeidsevner og godt humør 

• Du kan kommunisere godt med utøvere, foreldre og samarbeidspartnere. Du behersker 
norsk skriftlig og muntlig (svensk og dansk går også bra) 

• Du er ydmyk og kan forholde deg til klubbens strategi, sportslige plan og retningslinjer 

• Du arbeider strukturert – og behersker PC/Mac/Office-programmer på et godt 
brukernivå 

• Du kan «lede deg selv», har «orden i sysakene» og er ellers et godt forbilde for utøverne. 
Du tåler høyt arbeidspress i hektiske perioder. Plettfri vandel er en selvfølge. 
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Kjenner du deg igjen i kandidatbeskrivelsen og trigges av stillingen, er du velkommen til å søke 
jobb som svømmetrener (konkurranseavdelingen) i Asker Svømmeklubb! 

Vi tilbyr; 

• Gode lønns- og ansettelsesbetingelser for rett kandidat 

• Ordnede arbeidsforhold, i en seriøs og veldrevet klubb 

• Fri PC og mobilbruk 

• Et spennende og godt arbeidsmiljø med muligheter for personlig utvikling 

 
Alle henvendelser behandles konfidensielt.  
Vi tar kontakt med aktuelle kandidater fortløpende og avtaler tid for videre prosess. 
Tiltredelse etter nærmere avtale. 
Søknad med CV sendes til admin@askersvom.no 
 
 
Søknadsfrist: Fortløpende, og senest 01.juni.  
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