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Norges Padleforbund skal ha toppidrett med 
ambisjoner og prestasjoner! Vi søker etter en 
resultat- og utviklingsorientert hovedtrener de 
kommende årene. 

Hovedtrener vil få hovedansvar for senior og U23 landslag. Treningsplanlegging, oppfølging av 
trening og treningsplaner er viktige stikkord. Det legges opp til at hovedtrener skal jobbe 
idrettsfaglig og ikke måtte bruke mye tid på logistikk og bestilling av reiser. Hovedtrener vil bli målt 
både på internasjonale resultater og kommunikasjonen med klubbtrenere.  

Hvem søker vi? 

Som hovedtrener i NPF må du være engasjert i padling fra A til Å og ha et sterkt ønske om å skape en 
prestasjonskultur. Du må forstå mangfoldet i idretten og den norske modellen for toppidrett. Du må 
evne å skape glød og interesse for landslaget i hele padlemiljøet. Du må være fleksibel og trives i et 
hektisk miljø. God kommunikasjon ut mot flattvannsklubber i hele landet og med utøvere, 
klubbtrenere, sportssjef NPF og med Olympiatoppen, er en forutsetning for å lykkes. Stillingen krever 
både tydelighet, besluttsomhet og evne til å lytte og motivere. Du må ta initiativ og bygge opp 
relasjoner både i Norge og internasjonalt, og du må være kreativ, fremtidsrettet og faglig dyktig. 

Hovedtreners oppgaver: 

• Utarbeide individuelle års-, måneds- og ukeplaner basert på målsetting, øvelsens 
arbeidskrav og utøvers kapasitet. 

• Utarbeide generelle treningsprogrammer for U16, U18 og Senior klassen med fokus på 
500m lagbåt øvelser. 

• Daglig oppfølging av landslagutøvere 
• Trener og leder på samlinger og konkurranser 
• Faglig rådgiver for klubbtrenere 
• Utarbeide uttakskriterier sammen med sportssjef 
• Samarbeide tett med Norges Padleforbunds sportssjef  
• Samarbeide tett med fagpersoner fra Olympiatoppen  

Kvalifikasjoner: 

• Trenererfaring med dokumenterte resultater 

• Høyere trenerutdannelse er en fordel 

• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk. Det er en fordel om du forstår 

norsk/skandinavisk 

• Gode IT-kunnskaper  

http://www.padling.no/
mailto:post@padleforbundet.no
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Personlig egenskaper: 

• Energisk, målrettet og motiverende 

• Strukturert 

• God gjennomføringsevne 

• Samarbeidsorientert 

• Systematisk med sterke analytiske egenskaper 

Om Norges Padleforbund 

Norges Padleforbund er en landsomfattende organisasjon bestående av 132 medlemsklubber og via 
disse klubbene ca. 23 500 medlemmer. Norges Padleforbund har til sammen 6 stillinger i 
sentraladministrasjon og i det sportslige apparatet. Norges Padleforbund er underlagt Norges 
Idrettsforbund og samarbeider tett med både NIF sentralt og Olympiatoppen. Forbundet er i god 
utvikling både når det gjelder medlemsvekst og økonomi. 

Arbeidssted 

Norges Padleforbund har kontorer i Idrettens Hus på Ullevål stadion i Oslo og er samlokalisert med 
Norges Idrettsforbund og de fleste av særforbundene. Det må regnes med stor reisevirksomhet, og 
hovedtrener må være fleksibel med hensyn til arbeidstid og arbeidsplass.  

Vi tilbyr: 

• Spennende jobb i en liten, men ambisiøs organisasjon 

• Varighet: 100 prosent engasjement, varighet etter avtale 

• Lønn: Etter avtale 

• Oppstart 1.oktober, eller etter avtale 

Søknadsfrist: 25. august 2021 

Søknad med CV sendes til generalsekretæren: sven.anderssen@padling.no 

Alle søkere vil bli behandlet konfidensielt. 
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