
Stillingsopslag

Cheftræner til VAT Copenhagen

Vi søger en ny cheftræner til VAT Cph’s elitehold – og til at sikre udviklingen af vores startfællesskab

sammen med de øvrige trænere, ledere og forældre.

VAT Cph er et af landets ældste startfællesskaber med over 4.000 medlemmer i alt. Rygraden er

moderklubberne Vallensbæk VI39, Swim Team Taastrup, Glostrup Svømmeklub, MK 31 og Albertslund IF,

og vores målsætning er at skabe de bedst mulige rammer for elitesvømning – fra årgangssvømmere til

seniorer. Vi samarbejder, da det er for dyrt og besværligt at opfylde vores sportslige målsætning på egen

hånd.

Vi lægger vægt på et ambitiøst og positivt elitemiljø, der understøtter den enkelte svømmers evner,

ambitioner og behov. Vi er sikre på, at man kan kombinere en svømmekarriere med en uddannelse, og vi

forventer derfor, at vores cheftræner også kan bakke op om svømmernes uddannelsesmæssige

ambitioner.

Cheftrænerens opgaver består i at

 Træne vores elitehold sammen med holdets hjælpetrænere

 Skabe sammenhæng mellem konkurrenceholdene i VAT Cph

 Skabe sammenhæng mellem VAT Cph og de fem moderklubber

 Være sparringspartner for trænere, bestyrelse, moderklubber og holdledere

 Samarbejde med andre klubber, Dansk Svømmeunion og pressen

Den rette kandidat skal først og fremmest have ambitioner, erfaring med elitesvømning på højt niveau,

evne og modenhed til at samarbejde med og/eller undervise andre trænere og en vindende personlighed.

Vi tilbyder et udviklende, krævende og moderat vellønnet job, træning i forskellige svømmehaller, masser

af dygtige talenter med ambitioner og en årelang tradition for opbakning til elitesvømning.

Når alt dette er sagt, så er det allervigtigste, at du brænder for elitesvømning - og at bestyrelsen i VAT Cph

kan se DIG som vores nye cheftræner. Gerne i mange år!

Løn og øvrige ansættelsesvilkår efter aftale.

Ansøgningsfristen er den 28/2 og tiltræden senest ved sæsonstart 2014/2015.

Ansøgning sendes til Jens Klarskov via formand@vat.dk
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