
Norges eldste svømmeklubb søker hovedtrener 

Arbeidsgiver: Bergens Svømme Club 
Stillingstittel: Hovedtrener  
Sted: Bergen  
Type stilling: heltid 
Søknadsfrist: 05. mai 2021  

Bergens Svømme Club er en klubb med vekst- og utviklingsambisjoner som nå har fått en stilling ledig 
til rett kandidat. Har du et ønske om å være med å utvikle unge ambisiøse svømmere, og å ta del i 
utviklingen av klubbens elitegruppe? Vi vil gjerne høre fra deg. 

Bergens Svømme Club (BSC) er Norges eldste svømmeklubb med litt i overkant av 1000 medlemmer i 
alle aldre. Vi har omtrent 900 medlemmer i svømmeskolen, og rundt 100 utøvere i treningsgrupper, 
hvorav ca. 45 av disse utøverne er i A og B gjengen. Klubben er under utvikling og vi ønsker å jobbe 
mot å bli en sertifisert eliteklubb.  

Det er viktig at du trives i en jobb der det skjer mye og er mye i kontakt med mennesker. Som trener 
ønsker du å være med på å skape et trygt og motiverende miljø for barn og unge. Som hovedtrener 
er du ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktivitet for B-gjengen og medansvarlig for 
gjennomføring av elitegruppe/ a gjeng sine treninger og konkurranser. B gjengen består av en del av 
våre NM-svømmere i alderen 16-19 år og svømmere i alderen 12-14 år som har LÅMØ/ÅM som sitt 
hovedmål. 

Arbeidsoppgaver 
• Hovedansvar for klubbens B-gjeng som innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering

av treninger, konkurranser og leirer, samt følge opp gruppenes utøvere og foresatte
• Delansvar for klubbens eliteparti / a-gjeng som innebærer gjennomføring av treninger,

konkurranser og leirer
• Utvikle kort- og langsiktige treningsplaner og mål for gruppene i samsvar med klubbens

sportslige plan
• Overordnet ansvar for klubbens rekruttgrupper med trenere, og skape den «røde tråd» fra

rekrutt til elite

Kompetanse 
• Du bør ha utdannelse innen idrett eller annen relevant utdanning

• Svømmefaglig kompetanse – Trener 2 eller høyere. Erfaring kan kompensere for manglende 
formell kompetanse

• Erfaring som svømmetrener

• Godkjent politiattest må fremvises ved ansettelse.

Personlige egenskaper 
• Evnen til å skape glede og mestring
• Resultatorientert
• Ambisiøs, lærevillig og løsningsorientert

• Engasjert og selvgående



• Gode pedagogiske evner
• Har gode samarbeidsevner

• Strukturert og ansvarsfull

Arbeidssted 
• Hovedsak i AdO Arena
• Andre svømmehaller i Bergen kommune, samt øvrige bassenger iht. terminliste

(stevner/leire)

Arbeidstid 
• Arbeidstid i henhold til arbeidsplan og terminliste (ca. 37,5 timer/uke fordelt på praktisk

trening i svømmehall og planlegging, møter og administrasjon)
Vi tilbyr 

• Et godt arbeidsmiljø i en veldreven svømmeklubb
• En variert og spennende arbeidshverdag

• Faglige utfordringer

• Lønn etter avtale

• Mulighet for personlig utvikling

• Videreutdanning

• En klubb i utvikling

Oppstart 
1. august 2021
Lønn
Lønn etter avtale.
Søknad
Søknad og CV sendes per e-post til bergens.sc@gmail.com

Kontaktinformasjon
Flemming Skov Jenssen, Sportslig leder 41222418 

Maren Solem-Lygre, Daglig leder 40885942 


