
 
 
 

 

 

Haldens Svømmeklub søker svømmetrener 
 
Haldens Svømmeklub er den lokale svømmeklubben og svømmekursarrangøren i Halden 
kommune. Klubben ble grunnlagt i 1918 og er en av Norges eldste svømmeklubber. Klubben 
har i 104 år vært en sentral del av samfunnsutviklingen i Halden.  
 
Innen 2026 skal det bygges ny svømmehall i Halden, og svømmeklubben har en viktig rolle i 
forbindelse med planleggingen av den. 

 
Da vår nåværende trener flytter tilbake til sine hjemtrakter, søker vi ny hovedtrener. Treneren 
vi søker bør ha svømt tidligere, og ha god kunnskap om svømming og ha formell 
trenerutdannelse. Det er også ønskelig med trenererfaring på seniornivå. I Haldens 
Svømmeklub har også hovedtreneren fungert som sportssjef. 

 
Klubben har et tredelt fokus på elite, bredde og svømmeopplæring. Hovedtreneren har et 
overordnet sportslig ansvar for alle våre tre hovedområder.  

 
Sentrale arbeidsoppgaver  

• Du får hovedansvar for elitesvømmerne, og du må også regne med å bidra på 
andre treningsgrupper 

• Du får hovedansvar for planlegging og gjennomføring av treningsleirer  

• Du bidrar ved arrangering av egne stevner, i samarbeid med klubbens 
stevneansvarlige  

• Du ønsker å bidra til utviklingen av Haldens Svømmeklub  

• Du arrangerer jevnlige trenermøter for klubbens trenere/instruktører  

• I tillegg til å delta på treningene, må du også delta på de aktiviteter og stevner 
hvor du har med svømmere, i tillegg til å delta på treningsleirer for din gruppe  

• Du må være opptatt av helheten i klubben, og forstår betydningen av både 
bredde- og toppidrett  

• Du ser hver enkelt svømmer, og hjelper dem med å sette seg mål, og gir 
konstruktive tilbakemeldinger 

• Du er pedagogisk og strukturert  

• Du jobber tett med styret i Haldens Svømmeklub  

• Du legger vekt på det sosiale, for å fremme svømmernes trivsel 

• Du kan jobbe morgener/dagtid og kveldstid, samt i helger 
 

 
Ferdigheter og personlige egenskaper vi ser etter 

• Du er samarbeidsvillig og et ønske om å utvikle deg innen trenerrollen  

• Du har et ønske om å inspirere andre  

• Du er strukturert og systematisk, men du er også forberedt på å løse oppgaver 
utenom dagsplanen  

• Du behersker nordisk  

• Du har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig  

• Du har en sunn livsstil  

• Godkjent politiattest  



 
 
 

 

 

 
Stillingsprosenten vil være 50 – 100% avhengig av hvor mye adminstrativt arbeid som legges 
inn i stillingen. Haldens Svømmeklub tilbyr konkurransedyktig lønn, og vi tilbyr obligatorisk 
tjenestepensjon. 
 
Klubben har blant annet norsk juniormester på 50 fri i langbane 2022. På elitenivå har vi pr i 
dag sprintere og mellomdistanse svømmere. Selv om vi er en liten kommune hadde vi nylig 
flest deltakere i Østfold både på approbert og uapprobert nivå under Kong Fredrik Open i 
Fredrikstad. 

 

Dersom du synes dette høres spennende ut, kan du sende oss søknad og CV, hvor du 

forteller litt om deg selv, og hvorfor du kan tenke deg å jobbe hos oss. Vi ønsker også å 

kunne sjekke referanser. Søknadsfristen er 1. august. Oppstart vil være raskest mulig. 

Søknad sendes på mail til adm.leder@haldensvom.no. Ta kontakt med Lene Larsen (leder 

i Haldens Svømmeklub) på angitt mail ved spørsmål, eller på tlf. 41 44 49 44.  
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