
   

 

KVIK	Kastrup	søger	to	assisterende	trænere	til	2.	hold	-	nationalt	
 
Kan du skabe rammer for læring og være inspirator i et elitedrevet miljø, og har du lyst til at arbejde med og 
udvikle på gruppedynamikker i et forpligtende fællesskab? Så er jobbet som assisterende træner på 2. hold 
– nationalt i Svømmeklubben KVIK Kastrup det rette for dig.  
 
Om	jobbet	
2. hold - nationalt er KVIKs andet bedste hold, hvor både junior- og årgangssvømmere er repræsenteret 
med en ligelig kønsfordeling og niveauet spænder fra nationalt til internationalt. Svømmerne er i alderen 13-
17 år og har fra 7 til 9 træningspas om ugen. 
De to assisterende trænere vi søger, skal hhv. være en årgangsansvarlig samt en der er junioransvarlig. Dette 
skal forstås sådan, at man som ansvarlig er knyttet op på de aktiviteter gruppen har, såsom stævner og lejre. 

Dine opgaver og ansvar: 

• Varetage og assistere den daglige træning, 3-4 gange om ugen 
• Deltage i stævner og træningslejre for holdet 
• Være ansvarlig for en gruppe af svømmere, vi definerer i fællesskab 
• Planlægge og udvikle programmer af højt fagligt niveau i sparring med holdets ansvarlige træner 
• Inspirere til atleternes udvikling som svømmere, såvel som mennesker 
• Deltage i trænermøder ca. hver 6. uge, med sparring omkring udvikling af klubbens elitehold  
• Være en del af et kompetent og passioneret trænerteam, der er drevet af en elitær tilgang 

 
Om	dig	
Vi forstiller os, du allerede har eller er påbegyndt en relevant uddannelse indenfor eksempelvis idræt, pæda-
gogik eller lignende (det er ikke et krav). Du tager aktivt ansvar for holdet og din egen læring. Du er struktu-
reret og fungerer godt med både selvstændigt arbejde og i samarbejde med andre.  
 
Derudover vægter vi at: 
 

• Du er klar på at uddanne og udvikle dig som træner, og ser uddannelsesplan som en naturlig del af 
din personlige udvikling 

• Du besidder god situationsfornemmelse og formår, at skabe gode relationer til teenagere og deres 
forældre 

• Du har solid erfaring fra foreningslivet 
• Du har erfaring med svømning f.eks. som træner eller svømmer, via forening, skole, livredning eller 

lignende, men dette er ikke et krav 
• Du har passion for konkurrencesport og talentudvikling 
• Du er refleksiv, bevidst om dine svagheder og har lyst til og mod på, at udvikle dig. 

 
Ansøgning	
Da vi søger to assistenttrænere, vil vi udover de individuelle kvaliteter også vurdere ansøgerne som en del af 
et samlet trænerteam.  
 
Ansøgning og CV sendes til cheftræner Niels-Jørgen Jørgensen njj@kvikkastrup.dk senest fredag den 6. ja-
nuar 2017. Eventuelle spørgsmål kan rettes til 2. hold – national hovedtræner Niklas Brix Laursen på  
tlf. 21 42 07 73. 
 
Samtaler vil blive afholdt løbende.  

Vi ser gerne tiltrædelse ultimo januar 2017, men vi er villige til at vente på de rette kandidater. Dog senest 
med tiltrædelse 6. Februar 2017.  


