Haldens svømmeklub ble stiftet i 1913 og har siden hatt et godt og tilpasset tilbud
på alle nivåer fra svømmeopplæring til mer målrettet satsing på idretten. Klubben har
130 medlemmer, i tilegg tilbys svømmeopplæring for ca. 450 barn/år. Vi har 10-15
lovende talenter i alderen 13-16 år som med rett oppfølging kan bringes frem til den
nasjonale topp i sine spesialøvelser. For mer informasjon om vår klubb, se vår
hjemmeside på http://www.haldens-svommeklub.com

Haldens Svømmeklub søker trener i 50 % stilling for våre
yngre svømmere
Haldens Svømmeklub har tradisjoner for å utvikle gode svømmere. Vi ønsker å fortsette med
det og vårt mål er alltid å utvikle klubben videre. Samtidig ønsker vi å formidle svømming som
sunn og riktig idrett for nærmiljøets barn og ungdom. I denne sammenhengen søker vi etter
trener til et miljø med stolte tradisjoner og en administrasjon som er entusiastiske i arbeidet med
de unge. Vi er en klubb med solid økonomi.
Ansvarsområder
Klubben søker en person som kan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og følge opp våre
svømmere på rekrutteringspartiene. Personen skal ha ansvar for våre yngste svømmere og skal
ha et samarbeid med hovedtrener om den sportslige utviklingen til hver enkelt utøver. Personen
skal kunne trene, lede og inspirere utøvere til å delta i daglig trening og lokale konkurranser.
Stillingen kan formes etter dialog med aktuelle søkere og vi prioriterer kandidater som kan;
-

sørge for gode treningsforhold, både faglig og sosialt
utvikle klubben videre, slik at våre målsettinger nås i lokale konkurranser
sørge for god rekruttering til klubbens høyere partier

	
  
Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
Vi søker etter kandidater som har et brennende engasjement for å utvikle barn og ungdom
innen svømmingen, samt har god svømmefaglig kompetanse, både teoretisk og praktisk. Det er
en stor fordel om du har vært en aktiv svømmer tidligere, og har formell trener utdannelse. Vi
søker etter en trener som evnen til å motivere og engasjere unge svømmere. Godt humør, gode
samarbeidsegenskaper og god pedagogisk fremtoning er viktig.

Tiltredelse ønskes fra 1. august 2016. Lønn etter avtale.
Nærmere informasjon fås ved henvendelse til leder for sportslig utvalg Ragnhild Dahl Lauritzen,
tlf; +47 46748124, e-post raglau@me.com eller til klubbens leder Per Forstrøm, tlf; 91645049
e-post adm.leder@haldensvom.no
Send søknad til en av våre e-poster ovenfor med vedlagt CV, hvis dette kunne være noe
for deg!
Haldens Svømmeklub,
PB 274
1752 Halden

