
 

 

 
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. 120 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! 

 

Juniorholdstræner – nyoprettet fuldtidsstilling  
 

I Hovedstadens Svømmeklub har vi en langsigtet plan for udvikling af vores svømmere.  Den er 

unik i dansk svømning og vores konkurrencesvømmere undervises og trænes mere end i mange 

andre klubber. Den ekstra tid i bassinet bruges mest på udvikling af teknik og færdigheder, især 

blandt de yngste svømmere. Planen begynder at vise resultater og vi har blandt årgangssvømmere 

et af landets mest spændende talentudviklingsmiljøer. For at sikre, at vi har plads og fokus på de 

stærke årgangssvømmere, skaber vi fra den kommende sæson 2017/2018 et nyt juniorhold, hvor 

vi pr. 1. august 2017 søger en træner til at være ansvarlig for det nyoprettede hold.  

For at komme i betragtning til jobbet skal du have talent, være ambitiøs og have lyst til at blive i 

klubben i mange år – for vi går ikke efter at opnå de nemme og hurtige resultater! 

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? Kan du dokumentere din uddannelse, erfaring og 

resultater som træner? Så er du måske den vi søger.  

Jobindholdet i overskrifter er: 

 Udvikling af et bredt funderet juniorhold, hvor målet i løbet af 2-3 år er at have svømmere 

på europæisk top 8 niveau. 

 Varetagelse af træneransvaret for den daglige træning, programudfærdigelse og 

sæsonplanlægning. 



 

 

 

 

 Sportslig ledelse, administration og koordination med trænerteam rundt om juniorholdet 

og med Førsteholdets trænerteam herunder cheftræner. 

 Gennemførsel af forskellige fysiologiske test og feedback til svømmerne herom. 

 Medansvarlig for løbende udvikling, opdatering og benchmark af klubbens langsigtede 

udviklingsplan. 

 Medansvarlig for opsætning af struktureret opsamling af klubbens testresultater. 

 Medansvarlig for biomekanisk videofilmning af Førstehold og Juniorhold, bearbejdning og 

præsentation af resultater. 

 

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 opgaver og ansvarsområder.  

 

Vi forestiller os, at du som minimum besidder flere af følgende kompetencer: 

 Uddannelse på minimum trænerniveau 3 (diplomtræner eller lignende). 

 Flere års erfaring fra lignende fuldtidstrænerjob. 

 Stærk faglig interesse i at følge med i den seneste nationale og internationale 

svømmeudvikling. 

 Gode færdigheder i Excel og gerne erfaring med databaser. 

 Kendskab til videobearbejdning. 

 Kan dokumentere dine resultater. 

Hovedstadens Svømmeklub tilbyder løn der modsvarer jobbets indhold og dine kvalifikationer, 

firmabetalt sundhedsforsikring, betalt telefon samt firmapensionsordning på attraktive vilkår. 

Herudover bliver du en del af en klubhverdag med rigelige muligheder for trænerfaglig sparring 

med andre fuldtidsansatte trænere og en administration i nye lækre klublokaler i Flintholm 

Svømmehal.  

Har du lyst til at blive en del af udviklingen i Hovedstadens Svømmeklub? Så send din ansøgning og 

CV (inkl. dokumentation for opnåede resultater) 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. 

Ansøgningsfristen er ikke fast. Men er du interesseret, så kontakt os hurtigt. Vi afholder 

samtaler løbende og når vi har fundet den rette nye HSK-træner stopper vi 

ansættelsesprocessen.  

Du kan læse mere om os på www.hsk.dk og www.facebook.com/hovedstadens  
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