
 

Svømmetrener ÅM/LÅMØ svømmere 
Sandnes Svømme og Livredningsklubb er en fremgangsrik svømmeklubb som gjennom systematisk 
innsats har tatt steget fra en regional svømmeklubb, til å bli en svømmeklubb med ungdoms-, junior- 
og senior konkurransesvømmere som tar medaljer i alle valører på alle nivåer i nasjonale mesterskap. 
Vi satser hardt for å etablere oss som en av de toneangivende klubbene i Norge, og trenger nå en ny 
svømmetrener som vil få ansvaret for våre ÅM/LÅMØ svømmere. ÅM/LÅMØ gruppen består av ca. 
28 motiverte svømmere som trener inntil 15 timer i uken for å nå sine mål. ÅM/LÅMØ treneren må 
også påregne å assistere klubbens hovedtrener med klubbens NM/Elite gruppe, som pr i dag består 
av ca. 17 svømmere.  

Vi søker derfor etter en svømmetrener som vil være med å videreutvikle klubben, og kan i denne 
omgang tilby en stilling tilsvarende ca. 50%-65%, inklusive stevner og treningsleirer. Det forventes at 
dette økes gradvis mot en full stilling etter hvert som klubben utvikler seg. 

Vi kan tilby: 

 En spennende klubb i rivende utvikling, som tror på investering i kompetanse og 
utviklingstiltak for trenere for å sikre videre suksess 

 Konkurransedyktig lønn og betingelser etter avtale 
 Engasjerte og motiverte svømmere 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

 Lidenskapelig engasjement overfor utvikling av svømmere, assistent trenere og klubb 
 Kunne arbeide selvstendig og i team med andre trenere 
 Evne til å se enkelt svømmere, motivere, engasjere, sette mål og levere resultater 
 Gode kommunikasjonsevner som skaper glede, samhold og respekt 
 Skape trenings og mestringskultur, som gir svømmerne best mulig forutsetning for å nå sine 

mål 
 Gode muntlige og skriftlige kommunikasjons egenskaper (på norsk) 
 Dokumentert faglig kompetanse/erfaring, gjerne utdanning innen idrettsfag/svømming 
 Godkjent vandel 

Tiltredelse snarest eller etter avtale. 

Skriftlig søknad med CV eller spørsmål om stillingen sendes på e-post: leder@sandnes-slk.com så 
snart som mulig, senest 31. juli 2018. 


