
 
 
 
 
 
 

 
 

Norges Livredningsselskap (NLS) ble stiftet 6. juli 1906 i Oslo. Selskapet er en landsomfattende ideell organisasjon 
som arbeider for å fremme kunnskap og ferdighet om selvberging, svømming, livredning, førstehjelp og sikkerhet. 

Vi arbeider med opplysning og forebyggende tiltak gjennom opplæring av publikum, offentlig og privat 
virksomhet, og utdanning av instruktører. Vår visjon er «Lære alle i Norge hvordan redde seg selv og andre i 

vannmiljøer». Vi ønsker å fremstå som den ledende drukningsforebyggende organisasjonen i Norge, og er en del 
av et større internasjonalt fellesskap (International Life Saving Federation). 

 

LANDSLAGSTRENER DAMER/HERRER 
SENIOR OG JUNIOR 

Vi søker en person som vil ivareta de operative funksjonene innenfor selskapets utviklingsområde; 
livredningsporten. Selskapet ønsker å tilsette en person i et toårig engasjement på deltidsstilling. 

 
Stillingens innhold: 

 
• Arrangere landslagssamlinger og oppfølging av landslagsutøverne. 
• Følge opp landslagsutøverne i klubber og kretser, i samarbeid med klubbtrenerne. 
• Delta i nasjonale og internasjonale mesterskap. 
• Følge opp og utvikle talenter og delta på noen åpensamlinger for yngre utøvere. 
• Sikre god samhandling mellom klubbene og landslagene, slik det blir en større bredde inn mot 

landslagene. 

Vi søker en person med: 
 

• Relevant utdannelse og erfaring. 
• Alternativt: Minimum toårig utdannelse og fem års erfaring som trener. 
• Entusiasme og pågangsmot. 
• Evne til å være samlende og skape en sterk lagånd. 
• Gode sosiale og kommunikasjonsevner. 
• Et langsiktig utviklingsperspektiv. 
• God struktur og holdning til arbeidet. 

 
Søker må være innstilt på noe reisevirksomhet i Norge og utlandet. 
Det påregnes noe helge – og kveldsarbeid. 

Det er en fordel om søker har førerkort klasse B med tilhengersertifikat. 
 

Norges Livredningsselskap tilbyr: 
- Et spennende og utfordrende arbeidsfelt. 
- Ansettelse snarest mulig. 
- Lønn etter avtale. 

 
Søknadsfrist 15. mars 2019 

 
Søknaden med CV og beskrivelse av hvordan DU tenker deg å utvikle våre livreddere. 

 
Kontaktperson NLS: Søknad sendes til: 
President Claire Ann V. Alfonso 
president@livredning.no 
Mobil: 99 01 04 33 

Norges Livredningsselskap 
E-post: nls.post@livredning.no 
Merk søknaden: «Landslagstrener damer – herrer senior og junior». 


