TRITON
SSK Skjetten Svømming bytter navn til Triton- Lillestrøm svømme- og triatlonklubb 1.9.19.
Vi er en av Norges største svømmeklubber og hadde ved årsskiftet 2400 medlemmer.
Trenings- og konkurransepartiene teller ca 150 utøvere. Klubben er i svært 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). Som et ledd i vår satsing
søker vi etter ny hovedtrener til vårt svært kompetente trenerteam.

Spennende stilling som hovedtrener i Triton Lillestrøm
Vi skal ansette hovedtrenere med sportslige ansvar for en av Norges beste svømmeklubber.
Ønsker du å være med å utforme strategien for å nå våre sportslige mål? Har du tanker og
ideer om klubbutvikling, prestasjonskultur og mestring? Triton ser etter deg som er erfaren,
men fortsatt nysgjerrig og sulten.
Ansvarsområder/oppgaver
•
•
•
•
•
•
•

Oppfølging og resultatansvar for klubbens sportslige plan
Personalansvar for konkurranseavdelingens trenerteam
Daglig ledelse og ansvar for planlegging av avdelingens virksomhet
Oppfølging av utøvere og foreldre i samarbeid med øvrige trenere. Ansvar for å ressurssette
klubbens partier i samarbeid med daglig leder
Videreutvikle konkurranseavdelingen i tråd med virksomhetsplanen og sportslig plan, samt
være en del av klubbens ledergruppe
Hovedtrener vil fungere som trener for ett utvalgt parti
Må påregne reisevirksomhet (treningsleire, mesterskap/stevner og konferanser)

Kvalifikasjoner
•
•

Erfaring med drift av svømmeklubb er en fordel. Ønske om å jobbe administrativt og oppnå
resultater gjennom å lede og motivere andre
Trenerutdanning og god kjennskap til oppbyggingen av norsk svømming (utviklingstrapp,
treningsfilosofi). En fordel med pedagogisk bakgrunn og/eller lederutdanning

•
•
•

Kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk
Vi tilbyr en svært spennende og utfordrende stilling i en klubb med et utviklende og
kompetent miljø
Må kunne fremlegge vandelsattest

Stillingsbrøk, lønn og tiltredelse: Stillingens størrelse avgjøres av antall timer på kanten og
i administrasjonen. Lønn etter kvalifikasjoner, og tiltredelse etter avtale.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!
Spørsmål om stillingen rettes til hovedtrener Ragnhild Engen (mob:96797065), søknad med
CV sendes til daglig leder Marcel Rosenberg på e-post: svomming@tritonlillestrom.no

