
      

 

Aspiranttræner i Ringsted Svømmeklub 

Ringsted Svømmeklub er en velfungerende klub med et sundt økonomisk fundament. Svømmeklubben har gennem de seneste 
år gennemgået en rivende udvikling både i konkurrenceafdelingen og svømmeskolen. Klubben har i dag omkring 1.000 
medlemmer fordelt med ca. 10 % i konkurrenceafdelingen og ca. 90 % i svømmeskolen inkl. voksensvømmere. Målsætningen 
er at skabe et stærkt udviklingsmiljø med fokus på talentudvikling ned i de yngste årgange.  

Ringsted Svømmeklub søger pr. 1. januar 2017 en træner for klubbens aspiranthold i konkurrenceafdelingen. I det daglige vil 
aspiranttræneren have reference til klubbens cheftræner og vil primært varetage ansvaret for klubbens yngste 
årgangssvømmere og spirende talenter. Vi har brug for, at aspiranttræneren kan bistå klubbens fortsatte udvikling sammen med 
det eksisterende trænerteam i konkurrenceafdelingen, klubbens bestyrelse og forældre.  

Den faste ugentlige arbejdstid er centreret omkring holdets 5 ugentlige træningspas, dryland, stretch, diverse administrative 
opgaver og naturligvis tilhørende stævner, national træningslejr samt træningssamlinger i Ringsted. Der vil være en assisterende 
træner, som supplerer dig i dit daglige arbejde med svømmerne. 
 
Er din passion konkurrencesvømning, interesserer du dig for din egen udvikling og uddannelse inden for konkurrencesvømning, 
interesserer du dig for arbejdet med at formidle til børn, og kan du dokumentere, at du har erfaring og resultater som træner; så 
tilbyder vi dig at blive en del af konkurrencetrænerteamet i Ringsted Svømmeklub 
 
Arbejdsopgaverne vil variere. Men generelt vil opgaverne bl.a. omfatte; 

 Ansvarlig for træning af aspirantholdet 

 Deltage i stævne- og træningsweekend 

 Deltagelse i konkurrencetræner teamets møder  

 Deltagelse i den årlige træningslejr - i 2017 uge 7 

 Deltage i sociale arrangementer i klubben, herunder opstartstur, klubmesterskabsfest og sommerafslutning 

 Administrative opgaver 

Du:  

 er engageret og energisk i dit daglige arbejde 

 er god til at kommunikere i klare enkle budskaber 

 er selvstændig, og formår at drive dig selv  

 brænder for at se forandring og fremdrift for dine svømmere 

 har relevant erfaring  

 er teamorienteret og trives med foreningslivet og samarbejdet med såvel frivillige som forældre 

Vi kan tilbyde:  

 en konkurrenceafdeling på vej fremad 

 et stort rekrutteringsgrundlag i egen svømmeskole 

 et job, der udvikler dig både fagligt og personligt 

 videre- og efteruddannelse efter behov 

 løn efter kvalifikationer 

Er du den person, vi søger, og ønsker du yderligere oplysninger eller uddybende information om stillingen, så kontakt venligst 
Gudmundur Hafthorsson: 31 15 68 87/ gummihaff@hotmail.com eller Jacob Riisgaard: 27 26 31 26 / 
jacob.riisgaard@globalconnect.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig – Ringsted Svømmeklub, Teglovnsvej 46b, 4100 Ringsted - kontakt@ringstedsk.dk.  
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