
Del�ds Talentudvikler/Årgangstræner �l Hvidovre 
Svømmeklub, med mulighed for fuld�d. 

Hvidovre svømmeklub er en af Hvidovre kommunes største idrætsforeninger, 

med vores 1600 medlemmer, hvoraf omkring 120 er konkurrence svømmere. 

Vi er i gang med at skabe en tydelig rød tråd i konkurrence afdelingen, hvor vi 

løbende arbejder på at skabe de bedste muligheder for vores svømmeres 

langsigtede udvikling. Vi går højt op i at have et professionelt læringsmiljø, hvor 

der er en naturlig overgang fra svømmeskolen #l konkurrenceafdelingen og 

frem #l elitesvømning. 

Hvidovre Svømmeklub søger en talentudvikler/årgangstræner #l at planlægge 

og stå for træningen og talentudviklingen af vores ca. 30 årgangssvømmere i 

samarbejde med vores årgangstrænerteam. 
 

S�llingen er en del�dss�lling på fra 14-20 �mer pr. uge. Der er dog god 

mulighed for at øge antallet af �mer og ansvarsområder i forhold �l dine 

kompetencer. 

 

Vi �lbyder: 

- Et miljø, hvor vi arbejder med langsigtet udvikling og kvalitet igennem hele 

organisa#onen. 

- Mulighed for at præge, skabe og udvikle et af de bedste 

talentudviklingsmiljøer 

- En konkurrenceafdeling med i dag 120 konkurrence svømmere og et stort 

rekru)eringsgrundlag i egen svømmeskole 

-  et del#dsjob så evt. studier eller uddannelse kan passes ved siden af eller 

med mulighed for hel#d, hvis du er den re)e person, der er klar #l at påtage sig 

ansvaret 

- Et trænerteam med et stærkt samarbejde og stor svømmefaglig viden 

- Løn e+er anciennitet og kvalifika#oner 

Vi forventer af dig: 

-Du har børnetække. Og at du brænder for at udvikle unge mennesker. 

-Du kan arbejde langsigtet i forhold #l udvikling af dine svømmere   

-Du deler din viden og viser tydeligt, hvad du arbejder med og du god #l at 

kommunikere 

-Du kan arbejde struktureret og har disciplin #l at nå dine mål inden deadlin 

-Du har mod på at arbejde med administra#on    

-Du er engageret og energisk i dit daglige arbejde og kan arbejde selvstændigt 

og i team 

-Du er passioneret omkring svømning og holder dig opdateret indenfor den 

nyeste teknik og viden på området  

-Du er klar på at blive udfordret og arbejde hårdt med klubbens fælles mål og 

visioner  

 

Hvis du kan svare ja �l alle disse punkter, skal du sende din ansøgning �l vores 

che&ræner Gunnar Wismarinden den 1. august 2016,  

på mail gunnar@wismar.se . Samtaler vil finde sted løbende. 

 

Har du spørgsmål #l s#llingen er du al#d velkommen #l at kontakte Gunnar 

Wismar på telefon 5376 7872 eller på mail #l: gunnar@wismar.se 

 

Vi glæder os #l at høre fra dig. 
 

Hvidovre Svømmeklub 

Gunnar Wismar 

Che+ræner 


