
 

Ledig stilling i SSK Skjetten Svømming som 

Svømmeskoleleder med ansvar for aktiviteter på dagtid 
 

SSK Skjetten svømming ble startet som selvstendig svømmeklubb i 2000, og var før det en del 

av Skjetten sportsklubb. Klubben har utviklet seg til å bli en av Norges største klubber som 

har markert seg både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klubben organiserer aktiviteter for 

over 5.000 personer ila året. 

Skjetten, mars 2018 

Er du en person som vil være med å videreutvikle SSK Skjetten Svømming? 
 

SSK Skjetten Svømming har en ledig stilling som svømmeskoleleder. Det er en 100 % stilling med 
oppstart raskest mulig men senest 01.08.2018. Vi søker deg som virkelig brenner for en 
idrettsklubb med høye ambisjoner.  
SSK Skjetten svømming er en klubb med over 2300 medlemmer på nedre Romerike og spesielt i 
Skedsmo kommune. Klubben har en betydelig kurs-, trenings- og konkurransevirksomhet. Vi har 
en daglig leder, 4 fulltidsansatte svømmeskolemedarbeidere, 3 fulltidsansatte trenere i tillegg til 
40 til 60 instruktører på timebasis.  

Klubben har kontorer sentralt på Skjetten og arrangerer aktiviteter i 15 forskjellige bassenger. Vi 
ønsker at overlappingen med klubbens nåværende svømmeskoleleder er lengst mulig slik at 
overgangen blir lettest mulig. Vi leter etter en som ønsker å være med å løfte klubben vår slik at 
SSK Skjetten Svømming blir den mest ettertraktete idrettsklubben på Nedre Romerike!  

Vi ønsker en som kan gå inn i vårt dyktige team og arbeider tett sammen med klubbens 
instruktører og andre ansatte. Stillingen rapporterer direkte til daglig leder i klubben.  

Arbeidsoppgavene er: 
- organisere aktiviteter på dagtid slik som svømming for barnehager, skoler og SFOer 
- skrive søknader til fylke og kommune 
- dialog med skoler, basseng og kommuner 
- rekruttere instruktører og følge opp disse 
- være til stede under kurs, og foreta noe instruksjon 
- annet administrativt og forefallende arbeid 
 

Kvalifikasjoner: 
- erfaring med svømmekurs er ønsket men ikke absolutt nødvendig 
- strukturert, selvstendig og inneha administrativ erfaring 
- gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 

Personen vi søker må være ryddig, velorganisert, serviceinnstilt og må kunne bevare roen i 
hektiske perioder. Kjennskap til svømming eller erfaringer som lærer er et stort pluss.         
Søknadsfrist er 20.04.2018 

Arbeidstid 

Mandag til fredag. En til to kveldsvakter og resten dagtid. 4 til 5 helger i året inkl. konferanser. 
Søknad med CV sendes til daglig leder Marcel Rosenberg på e-post: svomming@ssk.no. 
Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Marcel Rosenberg (98035597). 
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