Kolbotn IL Svømmegruppe har 750 medlemmer, av disse er 120 konkurransesvømmere, mastere, ungdom eller teknikksvømmere. Klubben
har god økonomi og er en del av Kolbotn idrettslag med rundt 4.000 medlemmer. Vår populære og livreddende svømmeskole samt
voksenkurs har mer enn 500 deltakere hvert tertial. Vi ønsker bidra til at alle barn og voksne i Oppegård og omegn lærer å svømme,
videreutvikle sporten samt befeste vår posisjon som en NM-klubb. Vi tilbyr et aktivt, attraktivt, rusfritt og sosialt idrettsmiljø med en bred
alderssammensetning. Svømmegruppa har følgende kjerneverdier for arbeidet med topp og bredde: Glede, samhold, respekt og utvikling.
Klubben har primært sine treninger i Oppegård, ca. 15 km syd for Oslo sentrum.

Engasjert svømmetrener til stor klubb nær Oslo

Kolbotn IL Svømmegruppe søker en svømmetrener i full stilling, som vil utvikle barn og ungdom og bidra til
å videreutvikle og styrke klubben. Ny svømmehall i Kolbotn sentrum står ferdig i 2019, og i 2020 kommer
50 meters kapasitet i vår nye kommune.
Oppgaver:
● Hovedansvaret for trening og sportslig utvikling for en eller flere av gruppene.
● Planlegge, utvikle og sette i system treningsprogram, utviklingstrapp og fremdriftsplaner i
samarbeid med hver enkelt svømmer.
● Utvikle og engasjere svømmere til å kunne prestere godt på minst nasjonalt nivå.
● Bidra til godt miljø blant svømmere slik at de ønsker å fortsette og klubben kan bygge en god
bredde av utøvere.
● Engasjere hele trenerteamet til å utvikle klubben i bredde og topp.
● Planlegge og koordinere det sportslige og ernæringsmessige for svømmere i samarbeid med styret,
sportslig utvalg og resten av trenerteamet.
● Bidra til at klubben etablerer seg som en stabil og aktiv NM klubb.
● Delta på treningssamlinger og konkurranser i Norge og utlandet.
● Delta aktivt i klubbens trenerteam.
● Arrangere utøver- og foreldremøter og aktivt kommunisere med alle parter.
Kvalifikasjoner:
● Gode svømmefaglige kvalifikasjoner.
● Gjennomført trenerkurs på høyere nivå eller tilsvarende annen utdannelse.
● Erfaring som svømmetrener, med dokumenterbare resultater.
● Erfaring som klubbutvikler er en fordel.
Egenskaper:
● Evne til å motivere, engasjere, utvikle og se alle utøverne så de trives og utvikler sitt potensiale.
● Strukturert, metodisk og målrettet.
● Ønske om å dele kunnskap med andre.
● Gode pedagogiske egenskaper.
● Evne til å ivareta topp og bredde samtidig.
Vi tilbyr:
● En godt etablert og aktiv svømmegruppe med solid økonomi.
● Engasjerte barn og ungdom som ønsker å nå sitt potensiale sammen med treningskameratene.
● Spennende muligheter fremover i form av nye treningsfasiliteter.
● Klare mål forankret i en sportslig plan.
● En inkluderende klubb i vekst med ambisiøse mål og kommende nye haller med stor vannkapasitet.
● Gode utviklingsmuligheter med ledende ansvar for den rette kandidaten.
● Konkurransedyktige betingelser.
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