
 

Cheftræner til Silkeborg Svømmeklub 
 

Silkeborg Svømmeklub søger en cheftræner til klubbens konkurrenceafdeling med tiltrædelse 

den 1. august 2017. Cheftræneren skal varetage den daglige ledelse af klubbens 

konkurrenceafdeling, og sikre fortsat udvikling af SSK og konkurrenceafdelingen. 

Konkurrenceafdelingen hører til blandt de 20 bedste i Danmark og har 100 dedikerede 

konkurrencesvømmere fordelt på 5 hold. 

Cheftræneren refererer til bestyrelsen i Silkeborg Svømmeklub og samarbejder dagligt med 

klubbens breddekoordinator og de øvrige k-trænere.  

 

Cheftrænerens opgaver 

- Som cheftræner har du det ledelsesmæssige ansvar for den daglige drift og udvikling af 

konkurrenceafdelingen  

- Du bliver ansvarlig for den daglige træning af konkurrenceafdelingens 1. hold  

- Du bliver ansvarlig for udviklingen af de 4 øvrige konkurrencetræneres faglige kompetencer samt for at 

sikre den røde tråd i træningen på tværs af niveauerne i konkurrenceafdelingen 

- Du bliver ansvarlig for klubbens talentudvikling fra rekruttering af kommende konkurrencesvømmere fra 

svømmeskolen (i samarbejde med breddekoordinatoren) og op igennem de forskellige konkurrencehold 

til klubbens 1. hold 

- Du bliver ansvarlig for at tegne konkurrenceafdelingen internt og eksternt 

- Du skal støtte op om klubbens sponsoraktiviteter 

- Du skal medvirke til at fortsætte udviklingen af vores positive klubkultur 

 

Vi søger en cheftræner som 

- Har en relevant svømmefaglig uddannelse og/eller erfaring 

- Formår at se, forstå og motivere den enkelte svømmer sideløbende med hele 1. holdet 

- Kan samarbejde med mange forskellige mennesker – frivillige, ansatte, idrættens organisationer og andre 

 foreninger 

- Kan arbejde selvstændigt og er struktureret 

- Har erfaring med implementering og udvikling af koncepter i foreningsverdenen  

- Er initiativrig, men også jordnær. Du evner at følge opgaver til dørs 

- Er udviklingsorienteret med henblik på at skabe resultater 

- Er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt med en anerkendende tilgang 

- Opleves motiverende, udadvendt og imødekommende 

 

Vi kan tilbyde dig 

- Et selvstændigt job, hvor du er en vigtig brik i den fortsatte   udvikling   af en af  Danmarks bedste og mest 

velfungerende svømmeklubber 

- Ledelsesansvar for en stab af dygtige og dedikerede medarbejdere og frivillige  

- Et udadvendt job med bred kontaktflade, hvor du selv er med til at forme jobbet 

- Kontorplads i moderne og velfungerende klubhusfaciliteter ved Svømmecenter NordVest 

- God forældreopbakning 

- Løn efter kvalifikationer 

 

Løn og ansættelsesvilkår 

Jobbet er en fuldtidsstilling. Vi tilbyder en fast stilling pr. 1/8 2017 og en lønpakke svarende til dine 

kvalifikationer. Arbejdssted i det daglige er Silkeborg Svømmeklubs klubhus v/ Svømmecenter Nordvest samt 

de øvrige svømmehaller, som anvendes af klubben. 

 

Yderligere information 

Ved behov for yderligere information om stillingen kontakt Næstformand Pia M Johansen på Tlf. 23 31 28 60. 

 

Ansøgning 

Ansøgningen med relevant dokumentation sendes pr. mail til kontor@ssk.dk. Ansøgningerne behandles løbende 

og fortroligt, hvorfor du opfordres til at fremsende din ansøgning snarest, dog senest fredag den 7. april 2017.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig 


