
 

Swim Team Odense søger assistent/assistenter til 1. og 2. hold 

Swim Team Odense søger til sæsonen 2016/2017 ny assisten/assistenter, til at assistere den daglige 

træning i samarbejde med den daglige træner. Du får som assistent rig mulighed for at arbejde med 

målrettede og positive svømmere, samt rig mulighed for at samarbejd og suge viden til fra holdenes 

ansvarlige trænere. 1. holdet er primært junior og senior svømmere med ambitioner om nationalt og 

internationalt topniveau, og 2. holdet er primært årgangssvømmere med DM Årgang som primært stævne.  

Dine arbejdsopgaver er:  

• Assistere den daglige træning, og forestå træningen ved behov  

• Deltage i planlægningsarbejde med den ansvarlige træner 

• Deltagelse i stævner og træningslejre 

Vi forventer at du:  

• Er vild med at lære fra dig 

• Har klare kompetencer indenfor elitesvømning 

• Arbejder godt sammen med både ledelse, kolleger, forældre og i særdeleshed svømmerne 

• Har en klar ambition om at suge viden og erfaringer til dig gennem arbejdet 

• Arbejder hårdt for at skabe de svømmere som bliver fremtidens svømmestjerner i Danmark 

Du vil få mulighed for indflydelse og personlig udvikling. Du skal indgå i samarbejde med vores øvrige 

trænerteam, og være med til at skabe en sportslig og socialt sammenhængende eliteafdeling. 

Stillingen er en deltidsstilling, og kan evt. kombineres med en af de andre ledige deltidsstillinger. Løn og 

arbejdstid efter aftale.   

Ansøgning sendes til formandku@swimteamodense.dk . Samtaler afholdes løbende og jobopslaget 

nedtages når stillingen er besat. Spørgsmål til stillingen rettes til Anders Bo Pedersen på ovennævnte e-

mail.  

Vi glæder os til at høre fra dig.  

 

Swim Team Odense er i sin nuværende form startfællesskab mellem Odense Svømmeklub og Odense Svømme og 

Livrednings Forening (2010). STO er elite- og konkurrencesvømning med ambitioner om at udvikle svømmere på 

nationalt og internationalt top-niveau. OSK og OSLF arbejder for nærværende med en sammenlægning af 

klubberne, hvilket skal styrke klubbernes medlemmers muligheder, og ikke mindst styrke fundamentet for 

elitesvømning i Odense. De to klubber har til sammen over 2200 medlemmer, og en ambition om at udvide 

medlemsbasen og rekrutteringen til eliteafdelingen. Vi har i Odense stolte traditioner indenfor svømning, hvilke vi 

ønsker at fortsætte og udbygge igennem en organisk og velkoordineret udvikling. Yderligere information om Swim 

Team Odense kan findes på www.swimteamodense.dk 

 


