
   

 

Ås IL Svømming søker engasjert hovedtrener! 

Om klubben 

Ås IL svømming er organisert som en del av Ås IL. Svømmegruppa består av ca 300 medlemmer 
fordelt på svømmeskole, breddetilbud og konkurranseparti. Vi har i dag  5 engasjerte trenere, egen 
svømmeskoleansvarlig, og 12 svømmeskoleinstruktører. 

Ås IL svømming har etablert seg som den ledende svømmeklubben i Follo. Klubben ble blant annet 
nest beste klubb under LÅMØ 2021 og tok stafettgull under UM 2022. Vi har utøvere på landslag og 
regionslag. Dette er et resultat av motiverte trenere og utøvere, godt miljø, samhold og god 
treningskultur.   

Da vår nåværende hovedtrener skal over i et annet yrke grunnet studier søker vi nå en ny 
hovedtrener som vil få et helhetlig ansvar for videre sportslig utvikling i klubben.  

Arbeidsoppgaver 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være: 

 Utarbeide terminliste for sportsåret inklusive stevner og treningsleirer ihht budsjett 
 Trener for klubbens konkurransepartier sammen med et trenerteam 

 Planlegge og gjennomføre treninger 
 Delta på stevner 
 Planlegge og gjennomføre treningsleirer. 

 Tett samarbeid med svømmeskoleansvarlig og klubbens øvrige trenere. 
 Arrangere og lede møter for nødvendig koordinering av trener, svømmeskole og 

breddeansvarlige. Delta på møter i klubbens regi etter avtale. 
 Ved behov, delta i møter med kommunen for å koordinere tilgjengelig tid i svømmehallen 
 Samarbeide med andre klubber og idrettsmiljøer. 
 Opprettholde/ivareta et godt samarbeid med ansatte ved svømmehallene og evt andre 

treningsfasiliteter vi benytter. 
 Sikre at det er gode overganger mellom gruppene  
 
 
Vi søker deg som er: 
 

 Tidligere svømmer med trenererfaring, eller tidligere svømmer med ønske om å ta 
trenerutdanning. Samarbeidsvillig og ønsker å utvikle deg selv og andre i trenerrollen 

 Strukturert og selvstendig 
 En god rollemodell for yngre utøvere 
 Pedagogisk og opptatt av å utvikle sosiale, kognitive og fysiske ferdigheter hos utøverne 
 Har gode kommunikasjonsevner og behersker norsk skriftlig og muntlig 
 Godkjent politiattest 

 
 
 



   

 

Vi kan tilby:  
 

 Jobb i en godt etablert klubb hvor du vil kunne påvirke videre utvikling av klubben og 
utøvere. 

 Et fantastisk miljø med topp motiverte trenere og utøvere 
 Jobben kan kombineres med studier da de fleste trenerne våre gjør dette per i dag 
 Gode treningsforhold hvor hovedarbeidssted vil være Nordby Svømmehall 
 Lønn iht avtale 
 Stillingsprosent 50-80% 

 
 
 
Stillingen rapporterer til styret i Ås IL svømming v/styreleder Daniel Lorås. Søknad og CV sendes 

Daniel.loraas@gmail.com . Ved spørsmål, ta kontakt med styreleder Daniel Lorås på 905 38 403 
 


