
 

Lyngby Svømmeklub søger Elitetræner 

LSK søger en fuldtidstræner til at varetage træningen for klubbens 1. hold i konkurrenceafdelingen. Holdet består 

af omkring 20 talentfulde svømmere, hvor træneren har ansvaret for at sikre svømmernes udvikling så de når de 

bedst mulige resultater. Lyngby Svømmeklub har en målsætning om at være en af landets 3 bedste 

svømmeklubber og har ca. 150 konkurrencesvømmere fordelt på 7 hold. 

Dine opgaver 

 Lede og planlægge den daglige træning med det erfarne trænerteam på holdet. 

 At deltage i stævner og træningslejre 

 At udføre administrativt arbejde i forbindelse med ovenstående. 

 At bidrage til udviklingen af både svømmere og klubben som helhed 

 At sikre den svømmefaglige røde tråd for træningen op gennem konkurrenceafdelingen 

 At deltage pro-aktivt i trænersamarbejde - både på eliteholdet, på  2. holdet og i resten af klubben 

Vi forventer at du 

 Har relevant træneruddannelse og en solid erfaring 

 Har skabt exceptionelle resultater med andre svømmehold 

 Vil bidrage til at udvikle atleterne både som svømmere og mennesker ud fra en holistisk tilgang 

 Struktureret og systematisk arbejder med at øge performance for holdet gennem empatisk og målrettet 

dialog med den enkelte svømmer - både piger og drenge 

 Evner at møde alle svømmerne i øjenhøjde og coache dem til selv at tage ansvar for deres 

svømmekarriere 

 Kan sætte individuelle mål og delmål sammen med svømmerne 

 Vil udvikle dig ambitiøst som træner parallelt med dine svømmeres udvikling 

 Er karismatisk, har et stærkt personligt engagement og et smittende humør 

Som klub kan vi tilbyde 

 Et job i en klub der altid er i udvikling 

 Indtrædelse i stærkt trænerteam hvor alle bliver hørt 

 Mulighed for at præge indholdet af egen ansættelse  

 Et job med stor selvstændighed og masser af udfordringer 

 En stærk og stabil organisation 

 Løn efter kvalifikationer 

Vilkår 

Jobbet er en fuldtidsstilling som ønskes besat snarest. Arbejdssted vil primært være Lyngby Stadion, 

Trongårdsskolens Svømmehal og Kontor i forbindelse med sidstnævnte. 

Ansøgning 

Bedes sendt pr mail til jtb@ps-ops.com. Ansøgningsfrist er søndag d. 18. juni 2017 


