
   

Sigma Swim Birkerød – Talentudvikler 

Sigma Swim Birkerød er den ene halvdel af startfællesskabet Sigma Swim, der er et elitært samarbejde med 
Sigma Swim Allerød. Sigma Swim Birkerød har eksisteret siden 1968 og startfællesskabet siden 1998. Vi er 
en klub med ambitioner der stræber efter at udvikle svømmere der konkurrerer på højeste niveau både 
nationalt og internationalt. Vi arbejder løbende på at udvikle miljøet i Sigma, så vi fortsat kan tilbyde de 
bedste rammer for udvikling af talent, konkurrence og elite. 

Sigma Swim Birkerød har et velintegreret talentudviklingsprogram som vi ønsker varetaget af en 
kompetent og passioneret træner, med et hjerte der banker for talentudvikling blandt de yngste 
konkurrencesvømmere. På trods af et integreret system vil der stadig være rig mulighed for at sætte dit 
eget præg. 

Jobbet i hovedtræk: 

 Arbejdstiden er minimum 15 timer ugentlig, men aftales særskilt, alt efter profilen der søger. Der er 
mulighed for at supplere stillingen med timer til andre projekter i klubben. 

 Varetage den daglige træning, træningsplanlægning samt sæsonplanlægning for de yngste hold i 
konkurrenceafdelingen (7-12 år) 

 Ansvarlig for- og deltagelse ved stævner, træningslejre mv , samt planlægning heraf 
 Coache de assisterende trænere i dit team 
 Løbende sikre oprykning af nye svømmere fra svømmeskolen 
 Administration og koordinering af stævner, træningslejre, trænerteam etc., hvor klar og tydelig 

kommunikation både i tale og på skrift er væsentlig 

Vi forestiller os at du: 

 Har relevant erfaring som svømmetræner 
 Som minimum har grunduddannelsen fra SVOEM eller DGI 
 Er stærk på teknik og kreative øvelser 
 Har gode samarbejdsevner og er en teamplayer 
 Er god til at kommunikere med svømmere, forældre og kolleger 
 Af natur er positivt indstillet og anerkendende i din tilgang til svømmerne 
 Kan arbejde med stor disciplin og selvstændighed. 
 Er nysgerrig og opsøgende ift ny viden og har et ønske om løbende at dygtiggøre sig 

I Sigma lægger vi stor vægt på at finde den rette profil, som brænder for at udvikle unge mennesker både 
personligt og sportsligt. Du vil være en central kulturbærer i klubben, derfor forventes det at engagement 
og oprigtig interesse for den enkelte svømmer falder dig naturligt. 

Har du lyst til at blive en del af Sigma Swim Birkerøds konkurrenceafdeling? Så send os hurtigst muligt din 
ansøgning og CV (gerne inkl. dokumentation for uddannelse og erfaring). Sigma Swim tilbyder en løn der er 
konkurrencedygtig og afspejler jobbets indhold og dine kvalifikationer. 

Ansøgningsfristen er 20. Juni 2017, hvorefter samtaler finder sted kort efter. Vi forventer start i løbet af 
august 2017. Har du spørgsmål så kontakt gerne Mia Hyldahl enten via 
mail mia.hyldahl@sigmaswim.dk eller telefon 21444590. Du kan også læse mere om Sigma Swim Birkerød 
på www.sigmaswim.dk og www.facebook.com/sigmaswim 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

 

mailto:mia.hyldahl@sigmaswim.dk
http://www.sigmaswim.dk/
http://www.facebook.com/sigmaswim

