
  

 
Vejle Svømmeklub søger ansvarlig Junior træner 
med medansvar for rekruttering og 
talentudvikling i konkurrenceafdelingen.   
 
 
ESV er konkurrenceafdelingen i Vejle svømmeklub, og ledes til dagligt af vores sportsudvalg og elitetræner. 
For lidt over ét år siden fusionerede Tempo Svømmeklub i Børkop og Vejle svømmeklub Triton, til den 
nuværende Vejle svømmeklub.  
I efteråret 2018 vil vores nye svømmehal stå klar, hvilket gør det muligt, at få et endnu bedre fysiske 
træningsfaciliteter end vi har i dag.  
Du vil i vores konkurrenceafdeling opleve et stort engagement fra frivillige og bestyrelse, som man ikke ser 
mange andre steder i Danmark. Derfor vil du 100% kunne koncentrere dig om dine sportslige 
arbejdsopgaver.  
Vejle Svømmeklub består ligeledes af en professionel svømmeskole, som også er fundamentet for 
rekruttering til konkurrenceafdelingen.  
 
Vejle Svømmeklub søger en juniortræner, der kan træne, udvikle og skabe resultater og glæde for Vejles 
bedste junior svømmere. Som junior træner, vil du have ansvar for ESV2, som består af juniorsvømmere. 
Foruden den daglige træning, vil du i tæt samarbejde med elitetræneren have det overordnede ansvar for: 
 

• Sæsonplanlægning - både for træningen i vand og på land.  

• Planlægning og deltagelse ved stævner der vedrører ESV2. 

• Den daglige kommunikation omkring holdet. 
 

Ud over det sportslige ansvar for ESV2, vil der være arbejdsopgaver, der vedrører vores rekruttering og 
talentudvikling. Du skal sammen med vores årgangstræner forme og udvikle vores konkurrenceafdeling, i 
tråd med den sportslige linje. Sammen vil I have ansvar for: 
 

• Struktur og rekruttering fra svømmeskolen til konkurrenceafdelingen. 

• Oprykningsstrukturen op gennem konkurrenceafdelingen.  
 
Klubbens ambitionsniveau er højt, og målet er, at Vejle svømmeklub skal markere sig stærkt på nationalt 
juniorniveau. Vi sigter efter at have svømmere kvalificeret til internationale mesterskaber, og et tættere 
samarbejde med Dansk Svømmeunion og de omkring liggende svømmeklubber, skal være med til at 
realisere dette.  
 
Vi forestiller os, at du som minimum besidder disse kompetencer: 

• Har god og solid trænererfaring med tilhørende relevant uddannelse (diplomtræner eller lignende) 
– og/eller har lyst til at påbegynde et snarligt uddannelsesforløb. 

• Opleves som stærkt motiverende, udadvendt og imødekommende træner. 

• Har god erfaring med at arbejde med svømmeteknik, og kan kommunikere i en anerkendende 
tone. 



  
 

• Gode kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt. 

• Gode samarbejdsevner.  

• Tager ansvar for dine arbejdsopgaver og arbejder målrettet. 

• Kan dokumentere resultater. 
 
 
Stillingen er fuldtid og du vil blive lønnet efter kvalifikationer og resultater.  
Tiltrædelse d. 01.11.2017 (eller snarest muligt) 
 
Er du interesseret i jobbet, så send os din ansøgning med tilhørende CV inden søndag d. 24. september 
2017 til formand for sportsudvalget, Lars Toustrup Andersen, mvangvej@privat.dk. Der vil derefter løbende 
blive afholdt samtaler.  
Yderligere oplysninger eller spørgsmål til stillingen kan fås fra klubbens elitetræner Johan Seistrup, på tlf. 
31 32 78 68 eller mail: Johanseistrup@gmail.com. 
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