Bergens Svømme Club
Postboks 945
5008 BERGEN
Telefon: 46841991
E-post: bergens.sc@gmail.com
Bergens Svømme Club (BSC) er Norges eldste svømmeklubb og har i mer enn 100 år vært aktiv innen
konkurransesvømming og svømmeopplæring rettet mot barn og ungdom. BSC har i dag over 1000
medlemmer og har noen av landets beste eliteutøvere. BSC satser tungt på å utvikle egne utøvere. Vi har fast
ansatt sportslig leder, hovedtrener og daglig leder i tillegg et valgt styre. Vi har også over 30
svømmeskoleinstruktører.

Svømmetrener
BSC søker trener til en 50 % stilling.
Det legges stor vekt på personlige egenskaper som evne til å motivere og til å arbeide strukturert samt høy
svømmefaglig kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og unge. Vi legger også vekt på interesse for
barneidrett og egenmotivasjon.
Arbeidsoppgaver vil være:
* Daglig trening av treningsgruppe med hovedfokus på Årsklassebesterskap (ÅM) og
Landsdel årsklassemønstring (LÅMØ) Innebærer planlegging av trening, gjennomføring og evaluering (Cgjeng) Treningene er stort sett ettermiddag i ukedager, samt morgentrening lørdag.
* Assistenttrener for elite/A-gjeng et par treninger per uke
* Være med som trener til samarbeidstrening mellom flere bergensklubber
* Samarbeid med sportslig leder og klubbens øvrige trenere, ressurspersoner og styret.
* Gjennomføre treningssamlinger/leirer for treningsgruppene sammen med andre i klubben. Treningsleire vi
gjennomfører er i vinterferie, påskeferie, høstferie og oppstartsleir i august. Det forventes at trener stiller på
alle treningsleire som er aktuell for C-gjengen.
* Oppfølging av utøvere bl.a. på svømmestevner etter sesongens fastsatte terminliste. Ca 10 helgestevner per
år, både utenbys, utenlands og lokale. I tillegg er det 5 kveldsstevner (fredagsmedley) per år.
Vi kan tilby:
* Jobb i en av Norges beste svømmeklubber!
* Konkurransedyktig lønn og ordnede forhold.
* Opplæring og kurs/videreutdanning
* Spennende
Formelle krav:
* Beherske norsk muntlig og skriftlig
* En fordel med gjennomført og bestått trener 1 svømming e.l., men ikke et krav
* Erfaring som svømmer på konkurransenivå
* God formidlingsevne
* Gode pedagogiske evner
* Godkjent vandel
Stillingen er en 3årig åremålsstilling, med 6 mnd prøvetid. Stillingen varer 3 år fra startdato. Mulighet for
forlengelse av kontrakt utover 3år. Startdato etter avtale.
Skriftlig søknad sendes på e-post: bergens.sc@gmail.com innen 18. oktober 2018. For spørsmål om stillingen,
ta kontakt med hovedtrener Bruno Langlois 45 08 92 26

