Tromsø svømmeklubb søker trener i 60-100% stilling.
Tromsø svømmeklubb (TSK) ble stiftet i 1953 og ble i 2019 sammenslått med Tromsø svømmeskole og
Tromsdalen Kappsvømmingsklubb. Klubben teller ca 1800 medlemmer og er i stor utvikling. I 2019 ble
også Norges nyeste 50-metersbasseng Tromsøbadet åpnet. Tromsøbadet er vår hjemmebane hvor vi
har det meste av vår aktivitet, i tillegg til kontor til klubbens administrasjon. Klubbens visjon er at TSK
skal være Nord-Norges ledende svømmeklubb og bidra til å utvikle svømming til en betydelig breddeog konkurranseidrett. Vårt motto er: trygghet – trivsel – tilhørighet.

Ønsker du å være med å forme Tromsø svømmeklubb og fremtidenes svømmere fra
Tromsø? Vi søker engasjert kandidat som brenner for å utvikle våre yngre
konkurransesvømmere!
Stillingen er en viktig posisjon for å sikre at vi følger klubbens utviklingstrapp og Norges
svømmeforbunds anbefalinger for trening av utøvere i ung alder. Av de ulike klubbtypene til Norges
svømmeforbund ønsker vi å være en NM-klubb og jobber for tiden for å oppfølge alle kravene.
Trenerstillingen innebærer tett samarbeid med klubbens hovedtrener og svømmeskoleansvarlig,
hvor du rapporterer til hovedtrener. Trenerstillingen i seg selv er 60% med mulighet for økning ved
rett kandidat. Det vil kunne være aktuelt for rett kandidat å tilby andre oppgaver i klubben,
eventuelt kan vi være behjelpelig med å sette kandidaten i kontakt med våre samarbeidspartnere for
økt stilling.
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Hovedoppgaver
•

•
•
•
•
•
•

Trener for en av klubbens konkurransepartier
o Planlegge, gjennomføre og evaluere treninger
o Oppfølging av utøvere på trening/stevner/leirer
Sammen med hovedtrener skape en god trening- og stevnekultur i alle klubbens
konkurransegrupper
Sørge for en god overgang for klubbens utøvere fra svømmeopplæring og inn i
konkurransepartiene.
Øke deltakelsen på og utvikle sonesvøm (uapprobert månedlig stevne)
Planlegging og gjennomføring av utviklingssamlinger (månedlige helgesamlinger)
o Sørge for godt innhold og stor deltakelse
Øke klubbens deltakelse i yngre årsklasser på LÅMØ
Andre oppgaver kan bli aktuelt for riktig kandidat for at klubben skal kunne tilby en 100%
stilling.

Kvalifikasjoner
•
•
•
•

Utdannelse fra universitet eller høgskole innenfor idrett, fysisk aktivitet, kroppsøving eller
tilsvarende.
Svømmefaglig kompetanse - Trener 2 eller høyere.
Erfaring som svømmetrener
Sertifikat B (gjerne C1)

Personlige egenskaper
•
•
•
•

Evne til å se, inspirere, motivere og utvikle klubbens utøvere
Lærevillig, løsningsorientert, kreativ og interessert i å jobbe i team
Gode pedagogiske evner
Serviceinnstilt og god til å kommunisere (med utøvere, foreldre, styre, osv)

Vi tilbyr
•
•
•
•
•

En stilling med mange muligheter for å utvikle seg selv som trener, hvor du har store
muligheter til å påvirke
En spennende klubb i rivende vekst
Godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
Moderne fasiliteter i Tromsøbadet
En by med mange muligheter både sommer og vinter, både inne og ute!

Arbeidssted
•

Tromsøbadet eller eventuelle andre basseng i Tromsø kommune, i tillegg til ulike
svømmehaller ut fra klubbens terminliste (stevner og leirer).
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Lønn
Etter avtale.

Søknadsfrist
19. juni 2020 og tiltredelse etter avtale. Vi behandler søknader fortløpende. Alle søknader blir
behandlet konfidensielt.

Søknad
Søknad, samt CV sendes på magnus@tsksvomming.no

Kontaktinformasjon
Magnus Klæboe Nordgård, hovedtrener
Mobil: +47 92087218
E-post: magnus@tsksvomming.no
Rune Thyholdt, daglig leder
Mobil: +47 91736101
E-post: rune@tsksvomming.no
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