
 

Kongstensvømmerne  
Kongstensvømmerne er en stor svømmeklubb med  nærmere 1100 medlemmer. Klubben ble stiftet i 
1928 og er en frivillig organisasjon med profesjonell drift. Klubben har 4 heltids- og over 30 
deltidsansatte som betjener et høyt aktivitetsnivå innenfor svømmeopplæring, utdannelse, 
konkurransesvømming og mosjon, for folk i alle aldre. Vår hovedbase for rekruttering kommer fra 

området rundt Fredrikstad by som betraktes som en av Norges flottest byer omgitt av sjø og vann på 
alle kanter. Fredrikstad er en by med over 80.000 innbyggere. Klubben har et godt samarbeid med 
Fredrikstad kommune. 

 

Er du vår nye Elite – gruppetrener? 
 
Vi søker en hovedtrener i en 100% stilling med gode arbeidsbetingelser og et godt 

arbeidsmiljø. 
 

Kongstensvømmerne en klubb med høye ambisjoner og mål. Klubben definerer seg som en 

NM-klubb der målet er å prestere godt i LÅMØ, ÅM, UM, junior og senior NM.  
Klubben ligger til rette for talentutvikling gjennom et godt trening, leir og stevnetilbud.  

 
Våre beste svømmere skal møte en hverdag og et treningsmiljø der sportslig fremgang og 

trivsel er et varemerke. Vi skal legge forholdene best mulig til rette for å utvikle talenter med 

høy faglighet, entusiasme, glede og humør. Disse mål vil kreve dyktige og engasjerte trenere.  
 

Du vil inngå i et trenerteam med engasjerte og dyktige trener ledet av en sportsjef med lang 
erfaring og god kompetanse. 

 

Dine arbeidsoppgaver vil være å delta i trenerteamet med å planlegge, gjennomføre og 
evaluere treningen av flere av klubbens konkurransegrupper samt gjennomføre basis og 

styrketrening.  
 

.  

 
Dine hovedarbeidsoppgaver vil være; 

• Planlegge, gjennomføre og evaluere konkurranseavdelingens trening. 

• Følge klubbens Sportslig plan og ta del i å videreutvikle denne. 

• God kommunikasjon med foreldrene. 

• Påmelde klubbens svømmere til stevner.  Kjennskap til medley.no 

• Delta på trenermøter 1x pr. uke.  

• Delta på stevne ca. 1-2x pr. mnd. iht. til terminliste. 

• Delta på treningsleir iht. terminlisten. 

 

 

 



 
 

 

Du må fortelle oss hvordan du vil skape; 

 

• Hvorfor er du den rette til denne jobben?  

• Hvordan motiverer du deg selv og andre?  

• Hva er god kommunikasjon? 

• Hvordan skaper du treningsglede, trivsel og godt humør. 

• Resultatutvikling. 

• Din trener filosofi må følge utviklingstrappen til Norges Svømmeforbundet. 

 

 

Dine kvalifikasjoner; 

 
• Du skal tale og forstå Norsk.  

• Vi søker fortrinnsvis trenere fra Scandinavia. 

• Trenererfaring på godt nasjonalt nivå  

• Trenerfaglig kompetanse og utdannelse. 

• Kan dokumentere gode resultater. 

• Gode samhandlings egenskaper – trives med team arbeide. 

• Er flink til å kommunisere både skriftlig og muntlig. 

• Ambisjoner og energi. 

• Flink til å administrere sitt liv, tid og planer.  
 

Kongstensvømmerne har et godt trenermiljø, der utvikling, sparring, 

samarbeid, humør og utfordring er praktiserende verdier. 
 

 

” Vi gjør det vi sier” 
 

Du er administrativt og sportslig underlagt klubbens Daglige og sportslige leder som du 

regelmessig rapporterer til. 
 

Søknad sendes snarest til Frank Pedersen e-post frank@kongstensvommerne.no eller ta 

kontakt på mobil 47250327. Tiltredelse 1. august 2023. 

 

 
Svømmehilsen 

Frank Pedersen 
Kongstensvømmerne 

Daglig & Sportslig Leder 

mailto:frank@kongstensvommerne.no

