Hjælpetræner til 2. holdet i VAT-CPH
VAT-CPH består af to hold, med 24 svømmere på hver: Eliteholdet og 2. holdet, med to trænere på hver, en
ansvarlig træner samt en assistenttræner. Den ansvarlige træner på Eliteholdet er cheftræner, som står for
den sportslige linje. Til trænerteamet er der også knyttet en tværgående assistenttræner.
2. holdet:
Som hjælpetræner for 2. holdet i VAT-CPH, vil du skulle assistere den ansvarlige træner med træningen af
2. holdet. Det forventes at du følger de sportslige retningslinjer, der lægges af cheftræneren og den
ansvarlige træner. 2. holdet træner op til syv gange om ugen og der er planlagt to træningslejre, en i uge 42
og en i påsken. Svømmerne er primært fra yngste Årgangsgruppe og ældre.
Du kan forvente:
- Arbejde for implementering af sportslig linje og mål.
- En bestyrelse, der lytter til dine ideer og er villig til at indgå i dialog om disse.
- Samarbejde med Svømmeudvalg, der står for håndtering af det praktiske, som eksempelvis
planlægning af træningslejre og håndtering af egne stævner.
- Deltagelse i fælles sociale aktiviteter med svømmere, trænerstab og forældre.
- En kursusplan efter aftale.
Vi forventer:
- At du arbejder ud fra en filosofi om at elite-svømmere er hele mennesker, der arbejder hårdt for at
nå deres mål.
- At du arbejder for og med vores værdigrundlag, som er: ”Glæde, Fællesskab og Elitesvømning”.
- At du kan samarbejde med mange forskellige trænere og kan indgå i positiv og konstruktiv dialog
med dem om udvikling af svømning.
- At du er engageret i og nyder at arbejde med unge mennesker mellem ca. 12 og 16 år.
- At du har en stærk svømmefaglig trænerprofil.
- At du kan være stedfortræder for de andre trænere i tilfælde af at de er fraværende.
- At du deltager på træningslejre og stævner som 2.holdet tager til.
Ansættelsesforhold:
Vi ansætter iht. Funktionærloven. Stillingen er nomineret som deltidsstilling, løn efter kvalifikationer.
Vi søger tiltræden pr. 1. august 2017. Ansøgningerne bliver behandlet løbende. Spørgsmål til stillingen samt
ansøgninger rettes til Torben Hjalholt på mail formand@vatswim.dk.

Startfællesskabet VAT Copenhagen består af svømmeklubberne AIF Svømning, VI39 Svømning,
Svømmeklubben MK31 samt Swim Team Taastrup

