
  

 

 

Svømmetrener i fulltidsstilling søkes  

 

En svømmetrener i OI skal: 

• Ha hovedansvar for minst 1 treningsgruppe. 
• Kunne bistå med planlegging og gjennomføring av treningsleirer. 
• Bidra ved arrangering av egne stevner. 
• Være interessert i å bidra til utviklingen av OI som klubb  
• Delta på ukentlige trenermøter. 
• I tillegg til treninger delta på minst 2 treningsleirer i løpet av et år, og de aktiviteter 

og konkurranser som står på klubbens terminliste 

Stillingen passer for: 

• Alle som jobber som trener hos oss må være over 18 år.  
• Du har svømt tidligere, og har god kunnskap om svømming og treningens 

egenart.  
• Samarbeider godt med andre og trives godt i team, men er også selvstendig og 

strukturert. 
• Du kan jobbe både tidlig morgen og kveld pluss helg. 
• Er dyktig med barn, ungdom og unge voksne. 

Hva kan vi tilby? 

• En stilling med variert arbeidstid. 
• En jobb i et utviklingsmiljø der alle utfordrer og hjelper hverandres utvikling. 
• Videreutvikling i form av kurs, utdanning, seminarer og konferanser. 
• Hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø. 
• Konkurransedyktig lønn. 

Om arbeidsgiveren 
 
Oslo IL Svømming er en av Norges eldste klubber, stiftet i 1893. Vi har gjennom århundre 
levert over 440 norske mestere. Med tradisjon og kultur for sportslige resultater men 
også fellesskap og samhørighet har vi vokst oss store med over 3900 medlemmer pr mai 
2022. 
 
OI Svømming tilstreber å ha tilbud for alle nivåer alle aldre, fra baby til pensjonist 
(masters) samt høy målsetning på sportslige fremganger for de som tilstreber dette. 
Våre trenere er høyt utdannet og profesjonelle. Noe deres resultater gjennom de siste 
årene har bevist 
 
Gjennom en god opplæringsmodell og treningsmetodikk er det vårt mål å produsere 
internasjonale utøvere som representerer Norge i EM, VM og OL 
Ønsker du å utvikle ferdigheter og ambisjonsnivå føler vi oss trygge på at OI Svømming 
er klubben for deg. 



  

 

 

 

Ønsker du å jobbe hos oss? 

Send søknad og CV til oss hvor du forteller litt om deg selv og hvilke kvaliteter og 
egenskaper du har samt hvorfor du ønsker å jobbe hos oss 

Vi tar kontakt med aktuelle kandidater fortløpende og avtaler tid for intervju. 
Oppstart 1. August, eller etter avtale 

Kontaktperson: Kristian Nygaard – Kristian@oi-svomming.no 


