
 

 

 

 

 

 

 

 

Vestkantsvømmerne søker hovedtrener  
Vestkantsvømmerne (VS) ble stiftet 17. mai 1992 og har i løpet av sin 22 år lange historie vært en av Norges  

ledende svømmeklubber. Klubben har en kultur for å skape toppsvømmere.  Vi disponerer bassengtid i tre 

kommuner – Bergen, Fjell og Askøy. Klubben teller i dag ca. 1500 medlemmer hvor 180 er aktive svømmere. Vi 

satser seriøst for å videreutvikle oss innen både bredde- og elitesvømming og har som mål å stille med utøver i 

OL 2016. 

 

Vi ønsker å fortsette vår målrettede satsing innen topp og bredde. Vi søker derfor etter en 

engasjert hovedtrener i 100% stilling. Som hovedtrener ser vi etter følgende:   

  
Kvalifikasjoner 

 Ha god faglig kompetanse innen svømming 

 Vise til gode resultater som svømmetrener 

 Ha erfaring med styrke- og basistrening 

 Være engasjert, selvstendig og samarbeidsorientert 

 Være dedikert i forhold til klubbens aktiviteter og målsetninger. 

 Være fleksibel og evner å jobbe med både trenere og utøvere i hele klubben 

 Har førerkort for bil. 

 

Arbeidsoppgaver 

 Som hovedtrener har man ansvar for svømme- og landtrening for alle svømmere i klubben slik 

at det er en helhetlig ramme fra bunn til topp. 

 Bidra til at alle svømmere blir sett i alle våre bassenger. For tiden Askøy, Ågotnes, Sandgotna 

og AdO arena. 

 Ansvarlig trener for våre beste svømmere (A-gjeng) 

 Oppfølging av svømmere på stevner og treningsleirer. 

 Åpen og god dialog med foreldre. 

 Lede trenerteamet og coache dem til å dra i samme retning 

 Lede trenermøter. 

 Videreutvikling og implementering av utviklingstrappen i Vestkantsvømmerne 

 

Som hovedtrener blir man sentral og styrende for den sportslige utviklingen.  

For den rette vil stillingen by på store faglige utfordringer og utviklingsmuligheter.  

 

VS har for tiden 17 unge svømmere med NM krav (junior/senior) og klubben har tatt 670 NM 

medaljer. I spissen for våre beste svømmere har vi Marius Solaat Rødland som tok bronse på 100 fri 

EYOF 2013 og er Nordisk jr. mester og innehar 5 norske jr. rekorder. Han er et av de store talentene i 

norsk svømming i dag.  

 

Lønnsbetingelser – etter avtale. Søknadsfrist snarest. 

Tiltredelse snarest eller etter avtale.  

 

Søknad sendes til:  post@vestkantsvommerne.no 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:  

Jan Kenneth Antun, tlf 932 85 185, leder@vestkantsvommerne.no 
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