
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dyktige svømmetrenere søkes 
 

 

Har du lyst på en ettermiddag/ kveldsjobb hvor du lærer små og store barn å svømme? Da er kanskje en 

jobb som trener hos Vestkantsvømmerne noe for deg? 
 

Vestkantsvømmerne har over 22 år lang historie og har en god tradisjon med 670 NM medaljer samt 

medaljer i EM og OL. Mer om oss finner du på nettsiden «Faktaopplysninger om VS» 
 

Som svømmetrener hos oss vil du: 
 

 være trener (hovedtrener eller hjelpetrener) for en av de aktive gruppene i Vestkantsvømmerne 

 jobbe med barn i alderen 6 - 20 år 

 få en lekende og morsom jobb 

 ha en åpen og god dialog med foreldre og svømmebarn 

 delta på trenermøter og kurs for trenere 

 delta som trener på stevne 

 delta på leirer Vestkantsvømmerne arrangerer 
 

Vi er på jakt etter deg som har: 
 

 erfaring og liker å jobbe med barn 

 ønske om å utvikle deg som trener og menneske 

 kan skape disiplin og gode holdninger som gir læringsvilje 

 gode kommunikasjonsevner som skaper glede, mestring og motivasjon 

 engasjement for jobben 

 gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team med andre instruktører og ansatte 
 

Vi tilbyr deg: 
 

 et positivt, utviklingsrettet og ambisiøst trenerteam med brennende engasjement 

 hyggelig og positivt arbeidsmiljø med takhøyde og humor 

 en godt etablert svømmeklubb med lang erfaring som konkurranseklubb 

 mangler du instruktørutdannelse, men har ellers rette kvalifikasjoner får du utdannelse av oss 

 Mulighet til å videreutvikle deg som trener med videreutdannelse. 

 lønn etter avtale 
 
Arbeidssted: Svømmehallen i Askøyhallen, Ågotnes svømmehall eller Sandgotna Svømmehall(bak 

Vestkanten i Loddefjord) 
 

Arbeidet foregår fra mandag – søndag på ettermiddag/ kveld. Jobben passer godt for studenter/ elever 

på videregående. 

 

Spørsmål kan rettes til daglig leder Maria Prestmo, tlf 415 15 696 

Søknad med CV sendes til: leder@vestkantsvommerne.no 

http://vestkantsvommerne.weborg.no/Vestkantsvommerne/Klubbhandbok/Faktaopplysninger-om-VS.html
mailto:leder@vestkantsvommerne.no

