Svømmeklubben Poseidon
Postboks 60, 3906 Porsgrunn
post@skposeidon.no

Svømmeklubben Poseidon søker ny hovedtrener i fast
stilling - i tillegg har vi behov for å styrke vårt trenerteam
på partiene
Svømmeklubben Poseidon ble stiftet i 1950 og er Telemarks største svømmeklubb. Vi har
medlemmer og utøvere på alle nivåer og har god tilgang på bassengtid. Klubben har et
engasjert styre og ordnet økonomi. Vi er ikke blant Norges største klubber men har igjennom
mange år hatt god kultur på å få frem gode svømmere og hevdet oss på nasjonalt nivå.
Klubben har et tett og godt samarbeid med Toppidrettsgymnaset i Telemark som medfører at
vi kan gi et meget godt tilpasset og optimalt trening og skoleløp for svømmere som går på
videregående skole.

Hovedtrener
Svømmeklubben Poseidon har vært igjennom et generasjonsskifte både av trenere og
utøvere de siste 2 årene, men vi er en ambisiøs, hardtarbeidende klubb i vekst og utvikling.
Vi søker i den forbindelse ny hovedtrener i ca. 50% stilling, for å forsterke laget. Vi har i 2016
ansatt ny leder for klubbens kursvirksomhet og klubben jobber aktivt i forbindelse med ny
svømmehall i Porsgrunn som skal stå ferdig i 2018. Vi søker en ambisiøs og engasjert
person som ønsker å bli med å forsterke og profesjonalisere SK.Poseidon, i både bredde og
topp for å nå klubbens mål. Stillingen har mulighet for utvidelse og kan også kombineres
med en administrativ rolle i klubben på sikt, for den rette kandidaten.
Ansvarsområder











Ha et overordnet ansvar for den sportslige utviklingen i Svømmeklubben Poseidon
Ha et overordnet koordinerende ansvar for alle klubbens partier og trenere, samt tett
operativ oppfølging på alle partier
Delta aktivt med å videreutvikling av klubben og klubbens trenere
Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, følge opp og evaluere treningen og utøvere i
ulike aldre og med ulike målsetninger.
Delta og følge opp svømmere på stevner og treningssamlinger
Ha et godt samarbeid med Toppidrettsgymnaset i Telemark
Ha en åpen og god dialog med utøvere og foreldre
Samarbeide tett med styret og sportslig utvalg i klubben
Organisere og følge opp trenermøter
Sitte i klubbens sportslige utvalg

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper








Relevant trenerutdanning
Relevant praktisk erfaring kan kompensere for utdanningskrav
Ha evne til å ivareta topp og bredde
God på kommunikasjon, gode pedagogiske evner og tydelig lederegenskaper
Engasjert, selvstendig og samarbeidsorientert.
Administrativ kompetanse for klubbdrift
Ambisiøs og ønsker å være med å utvikle klubben videre.

Svømmeklubben Poseidon
Postboks 60, 3906 Porsgrunn
post@skposeidon.no

Trener
Svømmeklubben Poseidon har i dag et Elite og A parti med ca 25 utøvere hvorav 7 av disse
går på Toppidrettsgymnaset i Telemark. Klubbens B Parti har ca. 20 utøvere og C partiet ca.
30 utøvere. Vi ønsker å styrke vår trener stab på flere av våre partier og søker derfor en eller
flere trenere til klubben. Omfanget på stillingen kan tilpasses den eller de rette kandidatene.
Ansvarsområder







Planlegge, tilrettelegg, gjennomføre og evaluere treninger
Følge opp utøvere i ulke aldere med ulike målsetninger
Oppfølging av svømmere på stevner og treningssamlinger
Ha en åpne og god dialog med utøvere og foreldre
Samarbeide med andre trenere og hovedtrener
Delta på trenermøter, samt kurs og etterutdanning

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper







Faglig relevant kompetanse og erfaring
Like å jobbe med barn og unge
Gode kommunikasjonsevner som skaper glede, mestring og motivasjon
Evne til å se den enkeltes svømmers behov og gi jevnlige individuelle
tilbakemeldinger
Ønske om å utvikle deg som trener og ha engasjement for oppgavene
Gode samarbeidsevner

Vi kan tilby deg




En ambisiøs, etablert svømmeklubb i utvikling
Gode utviklingsmuligheter
Lønn etter avtale og kvalifikasjoner

Ved ansettelse kreves politiattest.

Høres dette interessant ut vil vi gjerne at du sender en søknad med CV til
post@skposeidon.no. Stillingene ønskes besatt etter avtale.
Ønsker du ytterligere opplysninger om trenerstillingene ta gjerne kontakt med sportslig leder
Merethe Olsen på mobil 918 96 137 eller styreleder Ragnar Johnsson på mobil 413 13 326

