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Gentofte Svømmeklub søger træner til Masterholdet 

Gentofte Svømmeklub har et yderst velfungerende Masterhold med omkring 35 tilmeldte svømmere på holdet, 

som svømmer minimum 3 gange om ugen. Vi søger en træner, der kan varetage træningen samt bidrage til 

holdets faglige og sociale trivsel.  

Stemningen på holdet er rigtig god og svømmerne er engagerede og giver den gas til 

træning. Holdet består primært at tidligere konkurrencesvømmere og trænere samt nogle 

triatleter som ønsker at give deres svømmetræning et ekstra løft. Vi har alt fra tidligere OL- 

deltagere, Master Verdensmestre, Danske mestre og Danske rekordholdere, så det er et 

hold med masser af spændende historik, overskud og en helt særlig kærlighed til 

svømningen.   

Hvem er du? 

Som træner på Masterholdet indgår du i K-afdelingens trænerteam, og har det fulde ansvar 

for Masterholdet. Vi ser gerne, at:  

 Du har erfaring med træning af voksne, men det er ikke et krav. 

 Du har lyst til at arbejde i Gentofte Svømmeklub i minimum 1 år 

 Du har lyst til at udvikle dig som træner og deltage i kurser og/eller workshops, hvor 

svømmefaglige problematikker diskuteres.  

 Du deltager i sociale arrangementer og stævner med svømmerne.  

 Du har erfaring med træning og konkurrencesvømning enten i form af uddannelse eller 

konkret erfaring som svømmer og/eller træner.  
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Masterholdet har vandtid flere gange om ugen, og dine arbejdstider bliver derfor som 

følgende: 

 

Mandag: 06:00 – 07:30 (selvtræning, træner ikke nødvendig) 

Mandag: 20:00 – 22:00 (Træner på kanten) 

Onsdag: 07:30 – 08:30 (selvtræning, træner ikke nødvendig) 

Torsdag: 19:30 – 21:00 (Træner på kanten) 

Lørdag: 13:30 – 15:30 (Træner på kanten) 

Vi tilbyder 

Gentofte Svømmeklub tilbyder en svømmefaglig organisation, som du kan blive en aktiv del 

af. Vi har gode træningsfaciliteter og en bestyrelse med en skarp strategi for udviklingen af 

klubben og som støtter klubbens ansatte i deres personlige udvikling. Du får mulighed for at 

deltage i mange spændende events og stævner. Vi har senest deltaget i EM i London, hvor 

vi slog danske rekorder og kom i top 10. Derudover har vi deltaget i DM masters, hvor vi 

vandt flere medaljer. Om sommeren rykker vi også gerne træningen uden for i havet. 

Ansøgning og CV  

Send os allerede i dag din motiverede ansøgning samt CV til Thomas Dessau på 

tdessau@gmail.com, hvori du fortæller lidt om dig selv, hvorfor du søger stillingen samt dine 

idéer og kompetencer. Ansættelsessamtaler sker løbende og forventet start så hurtigt som 

muligt. 

Har du spørgsmål, så send en mail til Konkurrence-udvalgsformand Thomas Dessau på 

tdessau@gmail.com. 

 

Vi ser meget frem til at høre fra dig!  

Gentofte Svømmeklub  
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