Stavanger Svømme Club og Madla Svømmeklubb ble 18. april
2018 slått sammen til én svømmeklubb. Den nye klubben som nå
heter Stavanger Svømmeklubb er i dag Norges største
svømmeklubb med 4000 medlemmer.
Klubben som første gang ble stiftet i 1910 har en lang og stolt
historie med sterke tradisjoner, definerte verdier og solid
økonomi. Vi er blant de beste klubbene i Norge med deltakere i
internasjonale mesterskap (OL, VM og EM). Klubben gir barn,
ungdom, funksjonshemmede og voksne muligheten til å lære,
trene, konkurrere og utvikle seg i et trygt, sunt og inkluderende
miljø.
Klubben har en daglig leder, en administrasjonsmedarbeider, en svømmeskoleansvarlig, 7
fulltidsansatte trenere, samt en rekke gruppetrenere og svømmeinstruktører. Hovedmål for Stavanger
Svømmeklubb er at vi skal være den foretrukne svømmeklubben i Rogaland og en svømmeklubb der de
beste svømmerne ønsker å være.

Norges største svømmeklubb søker

Sportssjef

Stavanger Svømmeklubb søker en erfaren, kunnskapsrik og engasjert sportssjef i fulltidsstilling som
kan videreutvikle og styrke klubbens posisjon som en av de beste svømmeklubbene i landet. Klubbens
sportssjef vil ha ansvar for å koordinere, lede og gjennomføre den sportslige aktiviteten i klubben,
samt ha det faglige ansvaret og oppfølging av klubbens trenerteam.
Sportssjefen bør ha kjennskap til norsk svømming hva gjelder struktur, kultur og treningsfilosofi.
Jobben innebærer tett samarbeid med øvrige medlemmer i sportslig utvalg, daglig leder og
trenerteam for å utvikle klubben. Sportssjefen vil være sentral i å videreutvikle sportslig plan.
Stavanger Svømmeklubb ønsker å utvikle svømmere i et bredde- og eliteperspektiv gjennom et
kvalitativt og trygt svømmetilbud med vekt på mestring og svømmeglede i et inkluderende miljø.

Hovedoppgaver
• Overordnet ansvar for klubbens sportslige utvikling, aktiviteter og konkurransevirksomhet, herunder
årsplanlegging og terminlister for alle, samt trenerorganisering.
• Faglig autoritet innenfor det sportslige i klubben, både på land og i vann.
• Daglig ansvar for klubbens trenings- og konkurransegrupper, samt deltakelse på stevner og
treningsleirer.
• Administrative oppgaver knyttet til trening, stevner, treningsleirer/samlinger, trener/personaloppfølging, mv.
• Sportssjef rapporterer til daglig leder.

Kvalifikasjoner
• Erfaring som svømmetrener på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.
• Dokumentert høy spesifikk kompetanse innen svømming og generell treningslære.
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• Flink til å kommunisere og viser gode pedagogiske evner som skaper glede, mestring og motivasjon
(god skriftlig og muntlig fremstillingsevne).
• Gode lederegenskaper og viser god evne til å utvikle kollegaer.
• Gode samarbeidsevner med ansatte/frivillige, svømmere og foresatte.
• Mål- og resultatorientert.
Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i en svømmeklubb med høy sportslig aktivitet og
ambisiøse mål. Klubben oppmuntrer til faglig utvikling og individuell videreutvikling for den enkelte
trener.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i en solid klubb. Tiltredelse etter avtale.
Søknad
En begrunnet søknad, samt CV, sendes til post@stavangersvommeklubb.no
Søknadsfrist: 24. juni 2018. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.
Kontaktinformasjon
Åge Olsen, daglig leder
Mobil: +47 971 25 981
Epost: agol@stavangersvommeklubb.no
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