
 
 
 

Tønsberg Svømmeklubb søker svømmeskoleansvarlig i inntil  
100 % stilling 

 
Tønsberg Svømmeklubb (TSK) ble stiftet i 1927 og teller ca. 700 medlemmer i alle aldre. 
TSKs ambisjonsnivå er å satse på bredde og ha plass til topp, og er i dag en konkurranseklubb. 
Klubben har i dag fem konkurransepartier for barn og ungdom mellom 9 og 18 år, med 10-15  
utøvere pr. parti. I tillegg har klubben en mastersgruppe med ca. 40 svømmere og svømmeskole  
hvor ca. 500 barn, ungdom og voksne får opplæring pr. år. 
 
Vi søker etter en engasjert Svømmeskoleansvarlig i inntil fulltidsstilling som kan videreutvikle og 
styrke klubbens posisjon som foretrukken leverandør av svømmeopplæring i Tønsberg og omegn.  
Klubbens svømmeskoleansvarlig vil ha det overordnede (administrative, faglige og praktiske)  
ansvaret for svømmeskolens avdelinger (svømmekurs, skolesvømming, barnehagesvømming og  
livredning) og skal sikre at all opplæring i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene Norges  
Svømmeforbund har lagt til grunn i Norges Svømmeskole.  
 
Hovedoppgaver 
• Kvalitetssikre klubbens kurstilbud gjennom å planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere 

kurs i henhold til metodikk i Norges Svømmeskole. 
• Organisere, følge opp og utvikle instruktører - herunder sørge for rett bemanning av kurs, at 

instruktører har nødvendige kurs, sertifiseringer og arbeidskontrakt. 
• Oppfølging og administrering av tryggivann.no (påmelding, fakturering mv.) 
• Annonsering og markedsføring av svømmeklubbens kurs og aktiviteter (oppsøke skoler, bar-

nehager og bedrifter for å informere om og selge kurs) 
• Samarbeid med svømmeklubbens hovedtrener ifm. overgang fra svømmeskole til klubbens 

trenings- og konkurransegrupper. 
• Rekruttere nye instruktører og følge opp disse. 
• Personaloppfølging. 
• Svømmeskoleansvarlig rapporterer til daglig leder. 
• Disponibel for andre oppgaver for klubben ved behov 
 
Kvalifikasjoner 
• Erfaring og/eller kjennskap til norsk svømming/svømmeopplæring 
• Erfaring innen opplæring/pedagogikk  
• Gode pedagogiske evner som skaper glede, mestring og motivasjon 
• Liker å jobbe med barn og unge 
• Gode IT-kunnskaper 
• Strukturert, selvstendig og serviceinnstilt 
• Gode lederegenskaper 
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk) 
• Førerkort klasse B, og bør disponere bil 
 
 



Vi tilbyr 
• Kurs og utdanning som svømmeinstruktør gjennom Norges Svømmeforbund 
• Kurs innen livredning 
• Godt arbeidsmiljø 
• En klubb i stor utvikling som setter kompetanseheving høyt 
• Spennende, engasjerende og inkluderende arbeidsmiljø 
• Avlønning med fast kompensasjon 

Arbeidsted 
Tønsberg Svømmehall, Ringshaug Ungdomskole, Revetal Ungdomskole, Eik Svømmehall ved  
undervisning og klubbens kontor. 
 
Arbeidstid 
Fleksibel arbeidstid administrativt etter avtale. Faste timer på kontoret. Mulighet for noe  
hjemmekontor. Faste timer kveldstid i svømmehallene. 
 
Søknadsfrist 20. mars 2023. 

Søknad med CV sendes til daglig leder Brit W. Nakken på e-post: brit@tonsbergsvommeklubb.no.  

Spørsmål til stillingen kan rettes til samme e-postadresse. 


