
 Asker Svømmeklubb 
 Trivsel, Trygghet og Prestasjon i vann  

 

 

 

Asker svømmeklubb søker rekrutt-trener 
Asker svømmeklubb (ASK) ble stiftet 1971 og har i dag nærmere 1500 medlemmer. Trenings- og 

konkurransedelen består av ca. 250 svømmere. ASK har grupper fra rekrutt til masters og elitesatsing. 

Klubben har pr i dag daglig leder, hovedtrener, NM/elitetrener, juniortrener og fem deltids ansatte trenere. 

Svømmeskolen omfatter 25 instruktører og ledes av en svømmeskoleansvarlig. Hovedaktiviteten er lagt til 

nye Holmen svømmehall i Asker. Asker svømmeklubb har ambisjon om en betydelig vekst på alle nivåer. 

 

Asker svømmeklubb søker en engasjert og motivert rekrutt-trener i fulltidsstilling 

Klubbens rekrutt-trener vil jobbe med klubbens øverste nivåer på svømmeskolen, og ha ansvaret for 

rekruttering over til treningspartiene. Rekrutt-treneren vil være ansvarlig for klubbens Intro- og Start 

grupper, og sørge for at klubbens breddesatsning blir ivaretatt. Hovedtrener har det faglige ansvaret for 

klubbens øvrige trenerteam som består av NM/elitetrener, Juniortrenere og hjelpetrenere. Jobben som 

rekrutt-trener innebærer tett samarbeid med hovedtrener, øvrige trenere og svømmeskoleansvarlig. Asker 

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. 

 

Vi søker en rekrutt-trener med relevant erfaring og kompetanse som ønsker å jobbe med klubbens oppgaver 

og ansvarsområder. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.  
 

Sportslig ansvar: 

 Planlegge, gjennomføre og evaluere gruppetrening (vanntrening og basis) 

 Kommunikasjon med foreldre og utøvere 

 Bistå i planlegging og påmelding til rekruttstevner og treningsleirer 

 Delta på foreldremøter, trenermøter og fellesmøter 

 Delta på stevner og treningsleirer iht. til terminliste 

 Være villig til å delta på konferanser og etterutdanning som Asker svømmeklubb mener er relevant 

Kommunikasjon: 

 Etablere og opprettholde åpen og god dialog med utøvere, foreldre og trenere 

Erfaring og Kompetanse: 

 Svømmefaglig kompetanse 

 Erfaring som svømmetrener 

 Samarbeidsorientert og god på kommunikasjon mot foreldre og utøvere   

Personlige egenskaper: 

 Evne til å skape glede, mestring og motivasjon 

 Engasjert, positiv, ambisiøs og resultatorientert  

 Strukturert og gode administrative egenskaper 

 Stort engasjement for å utvikle barn og ungdom innen svømming 

 En som liker å samarbeid med andre for å oppnå målsetningene  

 

Lønn i henhold til kvalifikasjoner, tiltredelse august/september 2017 

Søknad med CV sendes til daglig leder Petra H Jensen e-post: petra@askersvom.no  

 

Frist 31.08.2017 
 

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder Petra H Jensen mob. 979 75 098 eller hovedtrener Linck 

Bergen mob. 922 19 378 
  


