
            
 
 
Trener/sportskoordinator i den største svømmeklubben i Vestland fylke 
 
 
 
Bergen Vest Svømmeklubb (BVSK) er den største svømmeklubben i Vestland fylke med over 2500 
medlemmer. Vi har aktivitet i tre kommuner (Bergen, Øygarden og Askøy), og er en klubb i stor 
utvikling.  
 
Vår visjon er å gi et svømmetilbud til alle, kjennetegnet ved stor idrettsglede og høy kvalitet. Vi er en 
klubb som tar stort samfunnsansvar gjennom egen opplæring, Svøm Bergen, målrettede tilbud for 
dem med funksjonsnedsettelse, fremmedkulturelle og andre særskilte grupper. 
 
Nå ser vi etter en trener som skal jobbe med utvikling av unge lovende utøvere i vår 
konkurranseavdeling. Hovedområdet vil være for vårt K3-nivå, men du vil også jobbe tett sammen 
med K2-gruppen på nivået over.  
 
Samtidig ønsker vi å kombinere dette med et vikariat som sportskoordinator ut 2023. Dette er en 
flott mulighet til å jobbe som trener, men også administrativt og som del av et større miljø i vår 
administrasjon.  
 
Du vil få varierte oppgaver og utvikle deg faglig og organisatorisk. Du vil også få en sentral rolle i å 
utvikle nye prosjekter i klubben som kan skape idrettsglede og økt aktivitet.  
 
Nærmere om stillingen 
Stillingen består av to roller: 
 

• Trener i 50% stilling i perioden 01.03.23-31.12.24. 

 
• Sportskoordinator i 50% stilling i perioden 01.03.23-31.12.23. 

 

Det er således en 100% stilling i perioden 01.03-23-31.12.23, mens det deretter er en 50% 
trenerstilling med mulighet til å bygge denne større (også med administrative oppgaver) for den rette 
kandidaten. 
 
 
Trenerrollen 
 
Som trener i klubben vil du ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av treninger. Du må like å 
jobbe med barn og unge, og spesielt ha fokus på utvikling og mestring i din trenergjerning.  
 
En av hovedoppgavene blir å legge til rette for at barn og unge møter et trygt og godt miljø på 
trening. Dette i kombinasjon med høy kvalitet i treningsplanlegging- og praktisk gjennomføring. 
 



Du vil også jobbe tett sammen med klubbens andre trenere på utviklingsområdet. Treningstidene vil 

være på ettermiddag og kveld.  

 

Sportskoordinator 

Som sportskoordinator vil du bli en del av administrasjonen i klubben. Hovedoppgavene er å 

planlegge, koordinere og følge opp all aktiviteten i våre trenings- og konkurransegrupper. Herunder 

følge opp påmelding til stevner, planlegge bemanning til stevner og treningsleirer, planlegge innhold 

på treningsleirer samt løpende oppfølging av klubbens trenere.  

 

Som sportskoordinator skal du også arrangere trenersamlinger og regulære trenermøter i tråd med 

klubbens sportslige plan.  Du vil også bistå i planlegging og koordinering av de sosiale aktivitetene for 

trenings – og konkurransegruppene.  

 

 

Personlige egenskaper  

Vi ser etter deg som har/er: 

- Evne til å skape glede og mestring på trening  

- Evne til å engasjere og motivere  

- Gode pedagogisk ferdigheter  

- Strukturert og selvstendig, tar eierskap til arbeidsoppgaver  

- Utadvendt og samarbeider godt med andre  

- Fleksibel  

- Ønske om personlig utvikling  

 

Ønskede kvalifikasjoner 

- God faglig kompetanse innen svømming, enten i form av egen erfaring som svømmer 

og/eller i kombinasjon med svømmefaglig bakgrunn som trener. Videregående 

instruktørkurs, Trener 1 eller høyere. Erfaring kan kompensere for manglende 

formalkompetanse 

- Fortrinnsvis erfaring med styrke- og basistrening 

- Beherske norsk/skandinavisk godt  

- God kompetanse på Office 

- Erfaring fra administrativt arbeid er en fordel 

Godkjent politiattest må fremvises ved ansettelse. 



 
 
Hva kan vi tilby 
 

• En spennende og variert arbeidshverdag  
• En klubb i vekst med hvor du kan få utvikle nye prosjekter 
• Dyktige kollegaer med lang erfaring 
• Gode forsikrings – og pensjonsordninger 
• Lønn etter avtale 
• Kontorfasiliteter med gratis parkering 
• Dekking av trenerkurs og deltakelse på faglige konferanser 

 
Spørsmål om stillingen 
 
Kontaktperson:  
Erik Kubon Halvorsen, daglig leder  984 03 378 
 
Kontaktperson: 
Elna Luice Bønes, sportslig leder  454 66 040 
 
 
Søknadsfrist 
 
25.januar kl. 23:00 


