
Triton- Lillestrøm svømme- og triatlonklubb er en av 
Norges største svømmeklubber og har ca 2400 
medlemmer. Konkurransepartiene teller ca 100 
lisensierte utøvere. Klubben er i god utvikling, og vi 
presterer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har 
en heltidsansatt stab på 10 personer fordelt på 3 
avdelinger (konkurranse-, bredde- og kursavdeling).  
 

Spennende stilling som elitetrener i Triton Lillestrøm 
 
Ønsker du å videreutvikle Triton til neste nivå og prege norsk svømming i årene som 
kommer? Vi skal ansette en elitetrener som skal bidra til å utvikle klubbens beste utøvere til 
å prestere nasjonalt og internasjonalt. Triton ser etter deg som er erfaren og kunnskapsrik 
men fortsatt nysgjerrig og sulten.  
 
Ansvarsområder/oppgaver 

• Hovedansvar for klubbens beste utøvere som innebærer planlegging, gjennomføring og 
evaluering av treninger, konkurranser og leirer, samt følge opp gruppens utøvere og 
foresatte  

• Administrative oppgaver tilhørende klubbens beste utøvere ifm daglige trening, samlinger, 

leire og konkurranser 

• Utvikle kort- og langsiktige treningsplaner og mål for gruppene i samsvar med klubbens 

sportslige plan  

• Delansvar for klubbens kommende elitesvømmere som innebærer et godt samarbeid med 

trenerteamet og gjennomføring av treninger, konkurranser og leirer  

Kvalifikasjoner 
• Erfaring som svømmetrener på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå 

• Gode pedagogiske og kommunikative evner til å motivere og stimulere til læring og utvikling 

• Gode samarbeidsevner med svømmere, foresatte og klubbens øvrige ansatte 

• Du bør ha utdannelse innen idrett eller annen relevant utdanning samt svømmefaglig 

kompetanse – Trener 2 eller høyere. Erfaring kan kompensere for manglende formell 

kompetanse  

• Må kunne fremlegge vandelsattest 

Vi tilbyr en svært spennende og utfordrende stilling i en klubb med et utviklende og 
kompetent miljø. 
 
Stillingen er i utgangspunkt en 100% stilling men kan tilpasses antall timer på kanten og i 
administrasjonen. Lønn etter kvalifikasjoner, og tiltredelse snarest. 
Søknadsfristen er 10.08.21. Vi snakker med kandidater fortløpende og ansetter når vi har 
funnet riktig person.  
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale! 
 
Spørsmål og søknad med CV sendes til daglig leder Marcel Rosenberg på e-post til 
svomming@tritonlillestrom.no, 98035597. 
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