
   
 

 
Vejle Svømmeklub søger deltidstræner  

Vejle Svømmeklub er en af Vejle kommunens største idrætsforeninger. Klubben er en fusion mellem Vejle svømmeklub 
Triton og Svømmeklubben Tempo i Børkop, og har som mål, at skabe et af de stærkeste udviklingsmiljøer for årgangs- 
og junior svømmere vest for Storebælt. 

Vejle Svømmeklub søger en ansvarlig træner til ESV3, med start fra 1. august 2017. Stillingen er 
deltid og fastsat til 21 timer om ugen. Der vil eventuelt være mulighed for at supplere med flere 
timer. 
 
ESV3 består af årgangssvømmere og træner op til 6 gange om ugen. Arbejdsstedet er Vejle 
svømmeklubs lokaler samt faste træningssteder i kommunen.  

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. 
 
I jobbet forventer vi: 

 Du som den ansvarlige træner varetager den daglige træning, stævner, træningslejre og 
arrangementer der vedrøre vores årgangshold (ESV3). 

 Du varetager træningsplanlægningen og sæsonplanlægningen i sammenråd med klubbens 
elitetræner. 

 Medansvarlig for at udvikle svømmernes personlige og sociale kompetencer, såvel som 
sportslige. 

 Du er klar på at blive udfordret og arbejde i tråd med klubbens mål og visioner.  
 Du skal kunne skabe glæde og motivation blandt svømmerne, samt se en positiv udfordring 

i arbejdet med årgangssvømmerne. 

Vi tilbyder dig:  

 Et miljø hvor glæde og udvikling er kerneværdier. 
 En vel struktureret konkurrence afdeling, som giver dig mulighed for, at arbejde målrettet 

med årgangssvømning. 
 Et kollegialt trænerteam med høj svømmefaglig kompetence.  

Ansættelsesforhold: 
Vi søger tiltrædelse pr. 1 August 2017.  
Du vil blive ansat i henhold til funktionærloven, løn efter kvalifikationer. 

Ansøgning til stillingen skal ske senest mandag den 26. juni 2017 på følgende mailadresse: 
mvangvej@privat.dk Samtaler vil finde sted umiddelbart efter ansøgningsfristen. 

Spørgsmål til stillingen kan ske til: 
Næstformand, Lars Toustrup-Andersen Tel.: +45 40905229 eller mvangvej@privat.dk 


