
	  
Fuldtids Årgangstræner til Vejle Svømmeklub  

Vejle Svømmeklub vil være en realitet pr. 1. august.  Klubben bliver Danmarks 8. største svømmeklub, og arbejder med 
visionen om at blive center for vandaktiviteter i Vejle Kommune og Talentudviklingskraftcenter under Dansk 
Svømmeunion. Klubben er en fusion mellem Vejle svømmeklub Triton og Svømmeklubben Tempo i Børkop. Med 
fusionen ønsker Vejle Svømmeklub at skabe et af de stærkeste udviklingsmiljøer for årgangssvømmere vest for 
Storebælt  

Vejle svømmeklub søger en træner til årgangsgruppen med start fra 1. august 2016. 
Stillingen er fuldtid. 

Årgangsgruppen består primært af  svømmere fra de 2 ældste årgange i årgangsgruppen, 
det vil sige primært årgang 02-03 drenge og 03-04 piger. Du vil få en nøglestilling i forhold 
til klubbens mål og visioner, samt blive en central figur i den videre integration af 
svømmerne i den nye fusionerede klub.  Vejle Svømmeklub ønsker af skabe de bedste 
muligheder for årgangssvømmernes langsigtede udvikling, således at der skabes et 
talentmiljø med en naturlig overgang til junior og senior svømning. 

Du skal kunne skabe glæde og motivation blandt svømmerne, samt se en positiv 
udfordring i integrationsarbejdet med 2 søjler for årgangssvømmere. 

Vi tilbyder dig:  

• Mulighed for at præge og videreudvikle et af landets bedste talentudviklingsmiljøer.  
• Et miljø hvor kvalitet og udvikling er kerneværdier. 
• En vel struktureret konkurrence afdelingen, som giver mulighed for at arbejde som 

træner. 
• Et trænerteam med høj svømmefaglig kompetence.  
• En løn efter din anciennitet og kvalifikationer.  

Vi forventer af dig:  

• Det er afgørende for os, at du ser en motiverende udfordring i at arbejde med 
talentudvikling og ønsker at dygtiggøre dig som træner.  

• Du er klar på at blive udfordret og arbejde i tråd med klubbens mål og visioner.  
• Du tager det daglige ansvar for klubbens årgangsgruppe samt assisterer på 

klubbens junior hold 2 gange om ugen. 
• Interesse for at strukturere landtræningen i k-afdelingen. 

Ansøgning til stillingen skal ske senest onsdag den 22. juni 2016 på følgende 
mailadresse: cheftraener@triton-vejle.dk Samtaler vil finde sted umiddelbart efter 
ansøgningsfristen. 

Spørgsmål til stillingen kan ske til: 
Cheftræner: Bjarne Jakobsen +45 22993003 eller cheftraener@triton-vejle.dk  

K-udvalgsformand: Lars Toustrup-Andersen Tel.: +45 40905229 eller 
mvangvej@privat.dk 


