
 
 
 

BERGENSVØMMERNE MED MODERKLUBBER SØKER 
TALENTUTVIKLER OG ASSISTENTTRENER FOR BS ELITE 

I EN 50% STILLING 
 
Bergensvømmerne som er en eliteavdeling av moderklubbene Åstveit 
Svømmeklubb, Arna Svømme- & Livredningsklubb og Svømmeklubben Delfana 
har eksistert siden 1988. Gjennom de siste 28 år har Bergensvømmerne vært med 
å dominere norsk svømming, og visjonen vår er å bli Nordens beste svømmemiljø. 
 
Vi søker nå en talentutvikler, som ønsker å utvikle ungdommen fra våre moderklubber 
til gode junior og seniorsvømmere. I den forbindelse opprettet vi i høst en ny gruppe 
som trener i AdO arena. Gruppen er todelt (BSR og BST), og inneholder svømmere fra 
alle a-gjengene i moderklubbene (ca 30 svømmere). 
 
Stillingen som talentutvikler vil være kombinert med jobben som assistenttrener for BS 
Elite, i tett samarbeid med hovedtrener Finn Zachariassen. Assistenttrenerrollen 
innebærer blant annet tre til fire treninger i uken sammen med BS Elite. 
 
Vi søker en person som har følgende kvalifikasjoner – 
 

- kan skape engasjement og motivasjon hos de unge utøverne 
- god svømmefaglig kunnskap 
- har gode coachingegenskaper, og forstår å bruke disse i hverdagens 

kommunikasjon med ungdommen 
- vektlegger god teknikk og hardt arbeid i prosessen til å bli en god seniorsvømmer 
- gode pedagogiske kvalifikasjoner 
- forstår ”den røde tråden” i et startfellskap 

 
Vi kan tilby – 

- et nytt prosjekt som skal være med å ”føde” Bergensvømmerne elite 
- et spennende trenermiljø som jobber tett sammen om sesongplanlegging og 

gjennomførelse av filosofi 
- ungdoms- og juniorsvømmere som ønsker å drive med svømming fordi det er gøy 

og fordi de ønsker å utvikle sitt talent 100% 
- AdO arena som arbeidssted 
- tett kommunikasjon og samarbeid med hovedtrener i Bergensvømmerne 
- en organisasjon som har sterk tro på at samarbeid er veien frem 

 
For den rette person vil stillingen by på gode utviklingsmuligheter. 
Søknadsfrist senest 21.november. 
Tiltredelse 1.januar 2017. 
 
Søknad sendes til leder Kåre Voldsund på kare.voldsund@gmail.com 
Spørsmål kan rettes til leder eller hovedtrener Finn Zachariassen på 92028992. 
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