Hovedstadens Svømmeklub er Danmarks største svømmeklub og landets næststørste idrætsforening, nu med mere end
8.000 medlemmer. Vores vision er, at vi udvikler os til at være nordens stærkeste og mest inspirerende svømmemiljø.
Vi kalder det et nordisk fyrtårn for svømmesporten. Vi er i alt 13 ansatte og mere end 220 timelønnede trænere.
Konkurrenceafdelingen består af fire fuldtidsansatte trænere og ca. 10 konkurrencetrænere. Et trænerteam der
varetager træningen af de ca. 140 konkurrencesvømmere fordelt på daglig træning i fire svømmehaller. Hele klubben
arbejder hver dag benhårdt på at skabe den forandring, der vil gøre, at klubben kommer til at indfri visionen - vi har
rammerne og potentialet!

Assisterende træner til Førstehold og Juniorhold
Deltidsstilling, enten delt i to jobs eller et.
Til at fuldende næste sæsons trænerteam mangler vi en eller to assistenttrænere til vores
Førstehold og Juniorhold.
På Førsteholdet er der tale om 4-5 x pr. uge samt administrativ hjælp.
På Juniorholdet er der tale om 2-3 x pr. uge.
For begge stillinger er der naturligvis de tilhørende stævner, træningslejre og andre aktiviteter.
Vi ser, at stillingerne for den ideelle kandidat kan kombineres til én stilling. Timerne på kanten
passer fint hertil og det samme gør aktiviteterne. Men vi ser også, at stillingen kan deles i to. Når
du søger, så skriv hvad du foretrækker og har af muligheder. Vi vil gerne imødekomme.
I klubben lægger vi vægt på, at vi alle skal have passion for det vi laver. Så brænder du for
konkurrencesvømning? Kan det høres og ses? Interesserer du dig for din egen udvikling og
uddannelse inden for konkurrencesvømning? Så er du måske den vi søger. Læs mere om jobbet på
næste side.

Jobindholdet i overskrifter er:
 Assistenttræner, Førstehold
o Assistere med den daglige træning på klubbens Førstehold
o Varetage træningen alene for Førstehold og i perioder også stå for planlægning af
programmer.
o Deltage i stævner og aktiviteter anført i Førsteholdets sæsonplan
o Assistere med biomekanisk videofilmning af Førstehold bearbejdning, præsentation
af resultater og administrativ hjælpe for cheftræner.
o Deltage i trænermøder ca. hver 6. uge.
 Assistenttræner, Juniorhold
o Assistere med den daglige træning af klubbens Juniorhold.
o Deltage i stævner og aktiviteter anført i Juniorholdets sæsonplan
o Deltage i trænermøder ca. hver 6. uge.
Da Hovedstadens Svømmeklub er en klub i udvikling og vækst, og fordi vi i et vist omfang er
indstillede på at tilpasse opgaverne til din profil, så er det forventningen at jobbet vil udvikle sig i
forhold til ansættelsens omfang, opgaver og ansvarsområder.
Herudover bliver du en del af en klubhverdag med rigelige muligheder for trænerfaglig sparring
med fuldtidsansatte trænere og en administration i nye lækre klublokaler i Flintholm Svømmehal.
Hovedstadens Svømmeklub tilbyder løn der modsvarer jobbets indhold og dine kvalifikationer.
Har du lyst til at blive en del af udviklingen i Hovedstadens Svømmeklub? Så send din ansøgning og
CV til Lars Sørensen på lars@hsk.dk, og ring gerne på tlf. 3114 6178, hvis du har spørgsmål.
Du kan også kontakte kommende cheftræner, Olaf Wildeboer, på tlf. 3157 6315 eller på
olaf@hsk.dk, hvis du har spørgsmål til jobbet.
Vi modtager gerne din ansøgning eller henvendelse hurtigt, men vi venter gerne lidt på den rette
kandidat.
Du kan læse mere om os på www.hsk.dk og www.facebook.com/hovedstadens

