Svømmetrener – 50-80%
Vi er en klubb med høye sportslige ambisjoner og mål. Mestring og samhold er våre
grunnverdier og viktig for å bygge et kjekt og trivelig miljø. Våre svømmere skal møte
en hverdag og et treningsmiljø der sportslig fremgang og trivsel er et varemerke. Vi skal legge
forholdene til rette for å utvikle utøvere i et trenerteam med høy faglighet, entusiasme, glede og
humør. Disse mål vil kreve dyktige og engasjerte trenere. Er dette deg?
Klubben har per i dag omlag 50 rekrutter og 90 utøver i åpen klasse. Utøverne i åpen klasse er delt
inn i konkurransegruppe K4 til K1. Man går fra Rekrutt til K4, til K3 osv. Vi ønsker noen som kan se
dem, videreutvikle teknikk, tilpasse treningsmengden og har kunnskap om kosthold og
treningsmetode.

Ønskede kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•
•

Høy motivasjon
Evne til å lære bort
Gode kommunikasjonsevner
Treningsglede og humør
Fokusert på prestasjonsutvikling
Gjerne trenerutdanning, men dette er ikke et krav

Hovedoppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lede både unge-, og elitesvømmere
Være med å bygge en sunn treningskultur i klubben
Planlegge, utvikle, evaluere treningen til utøvere
Planlegge, gjennomføre og evaluere gruppens trening
Følge klubbens utviklingstrapp «røde tråd» og videre utvikle denne
God og tydelig kommunikasjon til foreldrene
Påmelde til stevner og leire
Delta på trenermøter 4-6 ganger per år
Delta på de stevner som gruppen deltar på

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
Konkurransedyktig lønn

Ansettelsesprosess:
Sesongbasert, midlertidig ansettelse. I første omgang 1. halvår 2019 med mulighet for forlengelse.
Søknadsfrist:
Snarest

Kontaktpersoner:

Sture Fladmark - Daglig leder
+47 928 42 500 - daglig.leder@aaslk.no
Stian Tjervåg Fredriksen - Styremedlem og sportslig leder
+47 926 01 094 - sport@aaslk.no

