
AIF svøm søger ansvarlig 1. og 2. holds træner 
Mangler du et deltidsjob ved siden af dine studier, hvor du samtidig har flere 

ansvarsfulde opgaver, så er jobbet som ansvarlig 1. og 2. holds træner lige noget for 

dig.  

Vi kan tilbyde dig et deltidsjob i en voksende svømmeklub, hvor du har ansvar for de 

4 ugentlige vandtræninger med dertil hørende dryland.  

Vores K1 og K2 hold er slået sammen, hvilket gør at årgangene er en smule 

forskellige. K2 træner 3 gange om ugen og K1 træner 4. Træningstider og dage er for 

næste sæson fastlagt.  

AIF svøm er med sine ca. 500 medlemmer en mindre svømmeklub med masser af 

potentiale for at vokse og udvikle talentmasse. Vi har i den forgangne sæson 

fordoblet vores konkurrence afdeling i medlemstal da vi oprettede et K3 hold så der 

nu er et bindeled mellem undervisningsafdelingen og konkurrence afdelingen.  

AIF er en af de 5 moderklubber i startfællesskabet VAT-Copenhagen, så du vil 

månedlig have møder med de øvrige moderklubs trænere samt VAT-CPH trænere, 

som kan give en spændende sparring.  

Vi forventer at du 

 Du har før været træner eller konkurrencesvømmer 

 Er god til og kan lide at være sammen med børn 

 Er god til at kommunikere med børn såvel som forældre 

 Arbejder godt sammen med både ledelse, forældre og i særdeleshed 
svømmerne  

 
Dine ansvarsopgaver bliver 

 Stå for den daglige træning af K1 og K2. 

 Planlægge evt. oprykninger fra K3 sammen med den ansvarlige K3 træner.  

 Sikre den røde tråd ned gennem konkurrenceafdelingen og 

undervisningsafdelingen. 

 Sende ugeplaner og kommunikere med forældre og bestyrelse. 



 Stå for sæsonplanlægning og træningslejre. 

 Rådgive og hjælpe bestyrelsen med svømmerelaterede opgaver. 

For mere info omkring arbejdsopgaver og klubben kontakt venligst tidligere 

cheftræner Pernille Juel på mail: pernille.juel@hotmail.com eller telefon 61 26 07 94 

Hvis du er interesseret og synes jobbet lyder som noget for dig, så send din 

ansøgning til formand Britt Nøhr Jensen på mail Britt.Nohr.Jensen@atea.dk  

Ansøgningsfrist d. 8. august 2016 

Der afholdes løbene ansættelses samtaler. 

Vi glæder os til at høre fra dig.  

Mvh AIF svømning  
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