
Bergensvømmerne er en aktiv og ambisiøs svømmeklubb med nærmere 40 utøvere. 
Vi har i dag en rekrutterings gruppe og en elite gruppe. Klubben er en 
paraplyorganisasjon som får utøvere fra svømmeklubbene Arna, Åstveit og Delfana. 
Team Bergen ble startet i 1987, skiftet navn til Hansasvømmerne i 1989 og fikk 
navnet Bergensvømmerne i 1997. Vår visjon er «wemakeswimmingcool» med 
slagordet 100% - Raus - Rå – Kry. Bergensvømmerne ønsker å være nytenkende og 
har ambisjon om en betydelig vekst og utvikling både sportslig, økonomisk og 
organisatorisk. Vi søker etter en trener til «den beste ungdomsgruppen i landet»!  

Trener til ungdomsgruppen i Bergensvømmerne 
Bergensvømmerne søker trener til sin talentgruppe BSB. BSB er Bergensvømmernes 
rekrutteringsgruppen som i dag består av ca 20 motiverte utøvere med et ønske om å utvikle 
seg og hevde seg på et høyt nasjonalt nivå. Bergensvømmerne ønsker å satse på og utvikle 
denne gruppen, og søker den rette treneren til nettopp dette.  
 
Er du personen som kan utvikle våre talenter til å ta det neste steget?  
Vi søker deg som virkelig brenner for svømming, talentutvikling og nytenkning.   
 
 Vi søker deg som har:  

• svømmefaglig kompetanse 
• formell utdanning innen idrett 
• erfaring som svømmetrener  
• svært gode samarbeidsevner 
• flink til å motivere og engasjere  

 
Vi ser etter en kandidat som ser hver enkelt utøver, tenker nytt og utvikler utøverne 
individuelt. Du må evne å samarbeide godt med andre trenere og ledere både i egen klubb 
og med andre klubber. Av personlige egenskaper er du fleksibel, strukturert og har god 
gjennomføringsevne. 
 
Treneren vil ha overordnet ansvar for all trening i ungdomsgruppen, samt utvikling av denne. 
Det inngår også noe administrativt arbeid til stillingen. Treningene skjer i nasjonalanlegget 
AdO arena, med innendørs 50 meters basseng og gode fasiliteter for basis- og styrketrening. 
Bergensvømmerne samarbeider med Norges Svømmeforbund, Elitesenteret, Olympiatoppen 
Vest og Amalie Skram videregående skole. 
 
Vi kan tilby: 
- Jobb i Bergens beste svømmeklubb! 
- God og konkurransedyktig lønn 
- Fantastiske treningsforhold i ADO Arena 
- Inspirerende arbeid med dedikerte idrettsutøvere 
 
For flere detaljer om stillingen, ta kontakt med styrets leder Hege Kristine Walløe, tlf. 
98280107 eller styrets nestleder Thomas Harlem, tlf 938 63 186. 
 
Søknad og CV sendes til hkw@preto.no og merkes «Ungdomsgruppetrener».  
Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.   
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