Aalesund Svømme- og Livredningsklubb ble stiftet i 1911 og er en av Norges eldste
svømmeklubber. Klubben har i dag 150 aktive svømmere i tillegg til omlag 600 barn på
svømmeskole. Nivået i konkurranseavdelingen strekker seg fra rekrutter til elitenivå. Våre
ambisjoner er å tilrettelegge for best mulig resultater, men samtidig være en klubb for alle.

100 % stilling som svømmetrener
Aaslk satser videre på å utvikle klubben og ønsker en større satsning på utvikling og ivaretakelse av våre utøvere.
Klubben har per i dag om lag 40 rekrutter og 90 utøver, pluss masters og mosjonister.
Vi ønsker en trener som er motivert og kvalifisert til å være med å utvikle klubben videre.
Stillingen innebærer også arbeid med bredde og svømmeskole/barnehagesvømming og andre prosjekter i regi av
svømmeklubben.
Ansvarsområder/oppgaver:
- Oppfølging av svømmere på treninger, konkurranse og treningsleirer/samlinger
- Planlegge, utvikle, evaluere treningen til utøvere
- Lede både yngre-, og elitesvømmere
- Være med å bygge en sunn treningskultur i klubben
- Samarbeide med trenerteamet
- Delta på relevante kurs og videreutdanning
Ønskede kvalifikasjoner:
- Erfaring som svømmetrener og/eller som aktiv svømmer
- Du må ønske å jobbe med barn og ungdommer, være opptatt av utvikling og mestring
- Erfaring med å lede andre, samt kunne lære opp andre trenere
- Utviklingsorientert
- Må kunne fremlegge vandelsattest
Vi tilbyr:
- Talentfulle utøvere som vil noe med svømmekarrieren sin
- Et styre som ønsker å se resultater, både sportslig og sosialt
- Flotte omgivelser med by og fjell i umiddelbar nærhet. Mange turmuligheter og utallige fjell som kan
bestiges hele året
- Klubben har en sunn økonomi med gode fremtidsutsikter for å øke medlemsmassen
- Konkurransedyktig lønn
Lønn og tiltredelse: Etter avtale
Aaslk vil være behjelpelig med å finne bosted i Ålesund, samt å bygge et sosialt nettverk. Klubben vil også være
behjelpelig med å tilrettelegge for resterende familiemedlemmer dersom det er nødvendig.
Kontaktpersoner:
Sture Fladmark - Daglig leder
+47 928 42 500 - daglig.leder@aaslk.no

Søknadsfrist: Snarest
Søknad sendes per e-post til daglig.leder@aaslk.no

