
 

 
 

Førsteholdstræner søges til SVØM Korsør                         24. november 2016 
 
SVØM Korsør er en nyfusioneret klub med ca. 1.000 aktive medlemmer og vores konkurrence-
afdeling består af ca. 75 aktive svømmere i alderen 8 - 18 år. SVØM Korsør er en forening baseret 
på frivillige og lønnet administrativt personale. Klubbens målsætning er en fortsat styrkelse af 
fællesskabet og at facilitere udvikling for hver enkelt svømmer. Vi tror på ”det hele menneske” og 
det er derfor vigtigt for os, at du er indstillet på at deltage i klubbens fællesskab og arrangementer.  
 

Vi kan tilbyde dig:  
 

En trænerstilling, hvor du får det sportslige ansvar for klubbens konkurrenceafdeling med følgende 
hovedansvarsområder  
 

• Fysisk og teknisk svømmetræning af klubbens K1 hold op til 6 gange træning om ugen 
udenfor almindelig arbejdstid 

• Forestå supplerende træning, herunder styrketræning, skadesforebyggende træning, 
udfærdige individuelle programmer 

• Sikre svømmernes deltagelse i kravtidsstævner på tværs af konkurrenceholdene 
 

K1 træneren er medlem af klubbens Konkurrenceudvalg, som varetager praktiske og 
administrative opgaver i forbindelse med sæsonplanlægning, stævner, træningslejre mm.  
 
Vi forventer at:   

• Du har gennemført ”Svømningens træneruddannelse” under Dansk Svømmeunion eller 
tilsvarende uddannelse 

• Har erfaring med træning af konkurrencehold 
• Du kan coache og samarbejde med konkurrenceafdelingens øvrige trænere. Fysisk og 

teknisk træning forventes at foregå efter moderne metoder og principper.  
• Du holder dit faglige niveau ajour samt deltager i efteruddannelse i nødvendigt omfang.   
• Du udarbejder programlægning, ugeplaner eller månedsplaner. 
• Du har fokus på den enkelte svømmer i forhold til målsætning, trivsel, fysiske og sociale 

udvikling.  
• At du er i tæt dialog med og samarbejder med svømmernes forældre.  
• Du er åben og er god til at samarbejde.  

 
Ansøgere med den rette kombination af faglige og personlige kvalifikationer vil blive foretrukket. 
Tiltrædelse hurtigst muligt. Løn efter aftale.  
 
Spørgsmål til stillingen skal rettes til formand Cecilie Geiker på svomkorsor@gmail.com eller på 
tlf.: 61 68 54 32  
 
Ansøgning med CV sendes på e-mail til svomkorsor@gmail.com senest den 18/12-2016. 
 

 

 

 

 


